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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือ ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้รับการ พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ 
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา เป็นระยะเวลา  ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ท้ังนี้โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีร่วม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ของโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
จนท าใหแ้ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี  ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตอย่างชัดเจน และการก าหนด ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนด าเนินไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ  
   ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานครั้งนี้จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 
 
 
                        นายอภิเชษฐ  บุตรวร  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๕ ป ี(๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
 
    ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  ของโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะ
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และ โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจความถูกต้องแล้ว  จึงได้ลงนามเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) นี้  
 
 
 
                       (นายค าบุ  แสนนาใต้)  
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า  
การให้ความเห็นชอบ  
สารบัญ  
   ส่วนที ่๑ ภาพรวมของสถานศึกษา ๑ 
 ประวัติความเป็นมา ๑ 
 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ๕ 
 ข้อมูลนักเรียน ๖ 
 สภาพการบริหารงาน ๗ 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๑๐ 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑๑ 
 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา ๒๔ 
   ส่วนที ่๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓๘ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๓๘ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ๔๑ 
 เป้าหมาย นโยบาย ๔๒ 
 กลยุทธ์ สพฐ. ๔๓ 
 กลยุทธ์โรงเรียน ๔๓ 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ๔๓ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๖ 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ๔๗ 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ๔๘ 
   ส่วนที ่๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๕๐ 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๕๐ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๕๐ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ๕๐ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

   ในการแข่งขัน 
๕๓ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๖ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   ๕๘ 
เร่ือง หน้า 
 กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๖๐ 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๖๑ 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๖๒ 
   ส่วนที ่๔ โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ ๖๕ 



 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ ๖๕ 
   ส่วนที ่๕ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล ๖๙ 
 การน าแผนสู่การปฏิบัติ ๖๙ 
 การติดตามและประเมินผล ๗๐ 
 แนวทางการด าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ 

   ผลส าเร็จ 
๗๑ 

   ภาคผนวก ๗๒ 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
๗๓ 

 คณะท างาน ๗๖ 
 

 
 

 
 
 
    
    
     
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ประวัติความเป็นมา  

  ช่ือโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ท่ีต้ัง หมู่ท่ี  ๒๒ ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โทร ๐๔๒-๕๖๐๐๓๓   
e-mail : nongpladookschool@hotmail.com  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑  ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี  ๓  เนื้อที่จ านวน  ๒๓  ไร่  ๒  งาน  ๕๐  ตารางวา   

 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เคยเรียนท่ีโรงเรียนบ้านดงสว่าง ซึ่งห่างจากบ้านหนองปลาดุก 
๓.๕ กิโลเมตร ครั้นเมื่อถึงฤดูฝนนักเรียนได้รับความล าบากมากทางเดินเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดฝนตกและถนนดิน
เป็นโคลน  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ปกครองนักเรียนบ้านหนองปลาดุกได้ขอแยกนักเรียนท่ีเข้าเรียนอยู่ท่ีโรงเรียน
บ้านดงสว่าง มาท าการสอนท่ีหมู่บ้านหนองปลาดุก เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยชาวบ้านได้สร้างอาคาร
เรียนช่ัวคราวมุงด้วยหญ้าแฝก พื้นติดดินขึ้นใช้ส าหรับเป็นที่เรียน ทางราชการอนุมัติให้นายทด สุขสอนนาน ครู
โรงเรียนบ้านดงสว่างมาสอนตามท่ีชาวบ้านร้องขอและชาวบ้านหนองปลาดุกจ านวน ๔ คน อาสาเป็นครูช่วย
สอน เมื่อส้ินฤดูฝนนักเรียนได้กลับไปเรียนท่ีโรงเรยีนเดิม 

พ.ศ. ๒๕๒๔  ต ารวจตระเวนชายแดนได้เปิดโรงเรียน ตชด.ขึ้นที่บ้านหนองดู่ ต าบลโพนบก อ าเภอ
ท่าอุเทน ชาวบ้านหนองปลาดุกจึงย้ายบุตรหลานของตนเองไปเรียน ต่อมาต ารวจตระเวนชายแดน 
ได้แยกมาสอนท่ีบ้านหนองปลาดุกเป็นสาขาโรงเรียน ตชด. บ้านหนองดู่ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองนครพนม ได้รับจัดต้ังโรงเรียนบ้านหนองปลา
ดุก และท าพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก มีนักเรียน ๓๐๐ คน อาคารเรียนติดพิ้นดิน หลังคามุงหญ้า
แฝก จ านวน ๒ หลัง โต๊ะ เก้าอี้ ๓๐๐ ชุด ท่ีดินขอใช้จากกรมป่าไม้ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา โดยการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ๕๐๐ คน นายฉลาด ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยนายประดู่ สุวรรณไตรย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๔๒๘ 
สมาคมธุรกิจ และ กอรมน. น าโดยพลโทจรวย วงค์สายัณห์ ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕ 
เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้ต้ังช่ืออาคาร
เรียนว่า “อาคารรัตนโกเศศ” ประธานเปิดป้ายอาคารเรียนโดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๒๘ ต่อมา คุณวิมล  เตชะไพบูลย์ ร่วมกับพันเอกประจบ บุญนาค ท่ีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
ราชการ 

 
๒๒  พฤษภาคม ๒๕๓๓ ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนน าร่อง ส านักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม มีผู้บริหารสถานศึกษาดังรายนาม ดังต่อไปนี้ 
๑.  นายสมบูรณ์  พรมชมพู  ต าแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙ 
๒.  นายประครองศิลป์ เมืองซ้าย  ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๔๐ 
๓.  นายด ารัส  นาโสม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ 
๔.  นายสังคม  พลเย่ียม  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๔ 
๕.  นายอภิเชษฐ  บุตรวร  ต าแหน่งผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ซื้อดินถมสระน้ าด้านหลังบริเวณข้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

mailto:nongpladookschool@hotmail.com


บ้านหนองปลาดุกไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียน(ทางราชการ) ปูกระเบ้ืองอาคารอเนกประสงค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน

บาท) สร้างด้านหลังอาคารอเนกประสงค์และงบประมาณจากมูลนิธิ ซีซีเอฟ (CCF) ปรังปรุงโรงอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ ซีซีเอฟ (CCF) ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และซื้อดินปรับ

พื้นท่ีหลังอาคารรัตนโกเศศ โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงอาคารเรียนทาสีจ านวน ๕ หลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มาปรับปรุง

ห้องสมุดเอก บุญนาค โดยงบธนาคารเอง โรงเรียนปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกหลัง   และ
หน้าอาคารอเนกประสงค์ซื้อดินถมไหล่ทางคอนกรีตรอบโรงเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบ้ืองอาคารมัธยมทั้งสองหลัง อาคารตึก
อ านวยการซ่อมแซมหลังคาและปูกระเบ้ืองระเบียงอาคารรัตนโกเศศ ปูกระเบ้ืองห้องเรียนงบประมาณอนุมัติ 
๗๒๐,๐๐๐ บาท จัดจ้างจ านวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท 

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีนักเรียนท้ังส้ิน ๕๕๒  คน 
ข้าราชการครู  ๒๕  คน พนักงานราชการครูพี่เล้ียง ๑ คน ครูอัตราจ้างงบประมาณ ครูวิทยาศาสตร์ ๑ คน ครู
อัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา ๑ คน ลูกจ้างช่ัวคราวงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑ คน ลูกจ้าง
ช่ัวคราว งบประมาณเงินอุดหนุน ๑ คน ครูอัตราจ้าง งบประมาณครูวิทยาศาสตร์ จัดสรรใหม่ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙   

  
สภาพพื้นทีเ่ขตบริการ 
 เขตพื้นท่ีบริการ 
  ๑.  บ้านหนองปลาดุก  ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
  ๒.  บ้านหนองชาด  ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
  ๓.  บ้านดงสว่าง  ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
  ๔.  บ้านโนนอุดม  ต าบลโพนบก  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
  ๕.  บ้านหนองดู่  ต าบลนาใน  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ต้ัง  
 

แผนผังแสดงที่ต้ังอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 
 ที่ต้ัง 
 
 ขนาดพื้นที ่
 
 อาคารสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตราสัญลักษณโ์รงเรียน 
 
 
 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
วิชฺช  อิเสโส  โปสสฺส  วิชาเป็นท่ีปรารถนาของผู้คน 

 
ค าขวัญ คติพจน์ 

“กระท าชอบ  รอบรู้วิชา  พลานามัยสมบูรณ์” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรมประจ าใจ 

     สีม่วง  หมายถึง สติปัญญา  ความรอบรู้ 
 

เอกลักษณ์ 
กีฬาพัฒนาชีวิต 

 
อัตลักษณ ์

ยิ้มง่าย ไหว้งาม 
 

สัญลักษณ์ 
ความรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน นายอภิเชษฐ  บุตรวร วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  จนถึง
ปัจจุบัน  
   ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๒๓ ๑ ๑ ๒ 

 
 
 
 
 
 



๑.๐๐, 
๓.๕๗ 

๑๖.๐๐, 
๕๗.๑๔ 

๑๑.๐๐, 
๓๙.๒๙ 

๐.๐๐, 
๐.๐๐ 

วุฒิการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 
ท่ี 

 
สาขาวิชา 

 
จ านวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑ บริหารการศึกษา ๑ - 
๒ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๔ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๘ 
๔ ภาษาไทย ๑ ๑๘ 
๕ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๘ 
๖ สังคมศึกษา ๑ ๑๘ 
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๘ 
๘ รวมกลุ่มสาระ ฯ ๑๕ ๒๔ 

                       รวม ๒๘  
 
ข้อมูลนักเรียน 
 ตาราง ๑ ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ) 

 

ระดับชั้นเรียน 

 

จ านวนห้อง 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล ๒ ๒ ๑๙ ๑๔ ๓๓ 

ช้ันอนุบาล ๓ ๒ ๒๕ ๒๖ ๕๑ 

รวม ๔ ๔๔ ๔๐ ๘๔ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๑ ๑๓ ๓๔ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๓๐ ๑๕ ๔๕ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
จ านว

น 
คน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ต ากว่าปริญญาตรี ๑ ๓.๕๗ 
๒. ปริญญาตร ี ๑๖ ๕๗.๑๔ 
๓. ปริญญาโท ๑๑ ๓๙.๒๘ 
๔. ปริญญาเอก - - 
 รวม ๒๘ ๑๐๐ 



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๓๑ ๑๗ ๔๘ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๑๙ ๒๕ ๔๔ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๔ ๑๗ ๔๑ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๔ ๒๒ ๔๖ 

รวม ๑๒ ๑๔๙ ๑๐๙ ๒๕๘ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๓๐ ๒๔ ๕๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๒๗ ๒๘ ๕๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๒๒ ๒๒ ๔๔ 

รวม ๖ ๗๙ ๗๔ ๑๕๓ 

รวมทั้งหมด ๒๒ ๒๗๒ ๒๒๓ ๔๙๕ 

 
ข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานที่ 

๒.๓.๑) เนื้อที.่.................๒๑/๒/๕๐................................ไร/่ตารางวา 
๒.๓.๒) พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร......................๑๐.........................ไร่/ตารางวา 
๒.๓.๓) พื้นท่ีสนาม/นันทนาการ.......................๗........................ไร่/ตารางวา 
๒.๓.๔) จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม..............๕........................หลัง 
๒.๓.๕) จ านวนอาคารเรียนช่ัวคราว รวม...........๒....................หลัง 
๒.๓.๖) จ านวนสนามกีฬา.....๕.....สนาม ได้แก่สนามฟุตบอล ,  สนามวอลเลย์บอล,   

สนามบาสเกตบอล, สนามเปตอง, และสนามตะกร้อ 
๒.๔.๗) จ านวนห้องเรียนท้ังหมด.............๒๒............... ห้อง 
๒.๕.๘) จ านวนห้องประกอบ 

    -  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์........๑.........ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น........๕๔.......ตารางเมตร 
   -  ห้องคอมพิวเตอร์...........๑..........ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.............๕๔.........ตารางเมตร 
   -  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์….๑.........ห้อง  เฉล่ีย คิดเป็น...........๕๔.............ตารางเมตร 
   -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา........๑.......ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.......๕๔.........ตารางเมตร 
   -  ห้องกิจกรรมอื่น ๆ.............๕...........ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น..........๔๗๖......ตารางเมตร 
   -  ห้องพยาบาล...........๑.....................ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.........๕๔........ตารางเมตร 
   -  ห้องโสตทัศนศึกษา........๑.......ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.......๑๐๘................ตารางเมตร 
 
 
 



สภาพการบริหารงาน 
         โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  กลุ่มงาน  ได้แก่    
งานบริหารงานวิชาการ  งานบริหารงานงบประมาณ   งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารงานท่ัวไป   และ
ได้กระจายงานและจัดให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ  ได้จัดระบบการบริหารเป็นแต่ละงาน  
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  และท างานเป็นทีม  ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ตามโครงสร้างการบริหาร   
ดังแผนภูมิการบริหารต่อไปนี้ 
 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

๑.  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน 
๒.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
๕.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
๖.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๗.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มี

๑.  การจัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอต้ังงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง 
๓.  การอนุมัติการจ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผนอัตราก าลัง 
๒.  การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
๔.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 
๕.  การด าเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผล                    
การปฏิบัติงาน 
๘.  การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

๑,  การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นโยบายและแผน 
๕.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
๗.  งานเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 
๘.  การด าเนินงานธุรการ 
๙.  การดูแลอาคารสถานที่

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 



 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 
 

แหล่งเรียนรู ้
๙.  การนิเทศการศึกษา 

๗.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 

๙.  การสั่งพักราชการและการ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 

และสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  การจัดท าส ามะโน
ประชากร 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานศึกษาและ
สถานประกอบการอื่นที่จัด
การศึกษา 
๑๕.  การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
๑๗.  การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๘.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน
เพ่ือการศึกษา 
๑๐.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การก าหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ 
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
๒๐.  การจัดท ารายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน 
๒๑.  การจัดท าหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

๑๐.  การรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และ                    
การร้องทุกข์ 
๑๒.  การจัดระบบและ                     
การจัดท าทะเบียนประวัติ 
๑๓.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและ
การให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอ                        
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๑๔.  การส่งเสริม                       
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและ                     
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๗.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  
ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๙.  งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
๒๐.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 



 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียนจ านวน  ๕  หลัง อาคารประกอบจ านวน  ๒  หลัง ส้วม  ๒  หลัง  สนามเด็กเล่น  ๑  
สนาม   สนามฟุตบอล๑  สนามบาสเกตบอล ๑  สนาม  สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม            สนามเปตอง  
๑  สนาม  และสนามตะกร้อ  ๑  สนาม    
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร  ประชากรในชุมชนนั้นอพยพมา
จากหลายท่ีท้ังในและนอกจังหวัดนครพนม  อย่างเช่น  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุดรธานี  
จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดยโสธร  จังหวัดมุกดาหาร  เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกร ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพแวดล้อมหมู่บ้านเป็นทุ่งนาและเป็นป่าสงวนเส่ือมโทรม ชุมชนมีลักษณะ
ผสมผสานท้ังวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป 
คือประเพณีบุญบั้งไฟ 

๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกร  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาทจ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว  ๕  คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
๓.๑  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 

๓.๑.๑  ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา  และระดมทรัพยากรน ามาพฒันาโรงเรียน 
ด้านส่ือการเรียนการสอน  ด้านอาคารสถานท่ี 

๓.๑.๒  ชุมชนมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และด ารงรักษาไว้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ  ได้เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน 

๓.๒  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
๓.๒.๑  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และต้องไปท างานท่ีอื่นๆ ปล่อยให้ลูก

อยู่กับตายาย  เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่น  ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓.๒.๒  ชุมชนเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ท่ีขยายวงไปอย่าง

รวดเร็ว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของวัยรุน่ 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน และผู้
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
    ๑. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้ 
     ๑.๑  ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖)  การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การ
ติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์



และสมดุลท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  
     ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบงัคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน 
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานใน 
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ   
    ๒.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมของผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ  
     ๒.๑   ภาษาไทย 
     ๒.๒  คณิตศาสตร์ 
     ๒.๓  วิทยาศาสตร์ 
     ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๒.๕  ประวัติศาสตร์ 
     ๒.๖  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๒.๗  ศิลปะ 
     ๒.๘  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ๒.๙  ภาษาอังกฤษ 
    ๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
     ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  
รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผู้เรียน  
     ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า 
ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรูจั้กแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปนักัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาดุก  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 
     ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  



      ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม /ชมรม 
     ๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดบัประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
   ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
   การอ่านการเขียน ๔๐ ๔๐ ๔๐    
   คอมพิวเตอร์    ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการกลุ่มสาระ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท ๑๑๒๐๑ อ่านออก เขียนได้ ๑ ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๑๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๑๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๑๙๐๒ 
ก ๑๑๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๑๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท ๑๒๒๐๑ อ่านออก เขียนได้ ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๒๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๑๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๒๙๐๒ 
ก ๑๒๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๒๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ท ๑๓๒๐๑ อ่านออก เขียนได้ ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๓๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๓๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๓๙๐๒ 
ก ๑๓๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๓๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ว ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๔๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๔๙๐๒ 
ก ๑๔๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๔๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ว ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๕๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๕๙๐๒ 
ก ๑๕๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๕๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (๑๒๐) 
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔๐ 
ส ๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
ก ๑๖๙๐๑ แนะแนว  ๔๐ 

 
ก ๑๖๙๐๒ 
ก ๑๖๙๐๓ 

กิจกรรมนักเรียน 
●  ลูกเสือ เนตรนารี 
●  ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

ก ๑๖๙๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
   - ศาสนา ศีลธรรม 
   - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ 
การด ารงชีวิตในสังคม 
   - เศรษฐศาสตร์ 
   - ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม   (ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง) 
- หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
  -    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
       กิจกรรมนักเรียน 
-ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์       

(๑๐) (๑๐) (๑๐) 

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการกลุ่มสาระ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๒๐๐  ชั่วโมง / ป ี

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ 

หน่วยกิต/ชม.  

ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๑ 

๑ (๔๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๒ 

๑ (๔๐) 

ว ๒๑๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ๑ 

๐.๕ (๒๐) ว ๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม ๑ 

๑.๕ (๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ๒ 

๑.๕ (๖๐) 

ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ (๔๐) พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๒ 

๑ (๔๐) 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑ (๔๐) ศ ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ ๑ (๔๐) 

ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๑ (๔๐) ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๑ (๔๐) 

อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ว ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๑ (๔๐) ว ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๑ (๔๐) 

ส ๒๑๒๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๑๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๑๒๐๓ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส ๒๑๒๐๔ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๑๙๐๑ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก ๒๑๙๐๕ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 



 * กิจกรรมนักเรียน   * กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๑๙๐๒    -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ก ๒๑๙๐๖    -  ลูกเสือ/เนตร
นารี 

๒๐ 

ก ๒๑๙๐๓    -  ชุมนุม ๑๕ ก ๒๑๙๐๗    -  ชุมนุม ๑๕ 

ก ๒๑๙๐๔ * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

๕ ก ๒๑๙๐๘ *  กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และ
สาธารณประโยชน์ 

๕ 

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ 

     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ 

หน่วยกิต/
ชม. 

 

ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/
ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๑ (๔๐) ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๔ 

๑ (๔๐) 

ว ๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  ๐.๕ (๒๐) ว ๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒  ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม ๓ 

๑.๕ (๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ๔ 

๑.๕ (๖๐) 

ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑ (๔๐) พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑ (๔๐) 

ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑ (๔๐) ศ ๒๒๑๐๒   ศิลปะ ๔ ๑ (๔๐) 

ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๑ (๔๐) ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๑ (๔๐) 

อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ 
(๑๐๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ 
(๑๐๐) 

ว ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ ๑ (๔๐) ว ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔ ๑ (๔๐) 

ส ๒๒๒๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๔ ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๒๒๐๓ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๒๐๔ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๒๙๐๑ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก ๒๒๙๐๕ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 



 * กิจกรรมนักเรียน   * กิจกรรมนักเรียน  

ก ๒๒๙๐๒    -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ก ๒๒๙๐๖    -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 

ก ๒๒๙๐๓    -  ชุมนุม ๑๕ ก ๒๒๙๐๗    -  ชุมนุม ๑๕ 

ก ๒๒๙๐๔ * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

๕ ก ๒๒๙๐๘ *  กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

๕ 

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ 

     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 

ภาคเรียนที่ ๑ 

หน่วยกิต/ชม.  

ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยกิต/
ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม ๕ 

๑.๕ (๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ๖ 

๑.๕ (๖๐) 

ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๑ (๔๐) พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑ (๔๐) 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑ (๔๐) ศ ๒๓๑๐๒   ศิลปะ ๖ ๑ (๔๐) 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๕ 

๑ (๔๐) ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๖ 

๑ (๔๐) 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ 
(๑๐๐) 

ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ ๑ (๔๐) ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๖ ๑ (๔๐) 

ส ๒๓๒๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๓๒๐๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๖ ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๓๒๐๓ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) ส ๒๓๒๐๔ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ (๒๐) 

ส ๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

ก ๒๓๙๐๑ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ก ๒๓๙๐๕ * กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 * กิจกรรมนักเรียน   * กิจกรรมนักเรียน  



ก ๒๓๙๐๒    -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ก ๒๓๙๐๖    -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 

ก ๒๓๙๐๓    -  ชุมนุม ๑๕ ก ๒๓๙๐๗    -  ชุมนุม ๑๕ 

ก ๒๓๙๐๔ * กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

๕ ก ๒๓๙๐๘ *  กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

๕ 

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ บูรณาการ 

     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
(ใช้ข้อมูลจาก การประเมิน สมศ. รอบ ๓) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา                

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์   

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลหารด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๗๕ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๕ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
       ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ัง ๘๐ คะแนนขึ้นไป                                    ใช่     ไม่ใช่ 
       มีตัวบ่งช้ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี                ใช่     ไม่ใช่ 
       ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน          ใช่      ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   ระดับปฐมวัย 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของ 

ส่ิงต่างๆ และสร้างผลงานแปลกใหม่ได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
โดยใช้ส่ือหลายรูปแบบ 

ด้านการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ครูควรใช้วิธีการสอน ใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้และวิธีการวัดผลท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริง

และอิงพัฒนาการผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากวิธีการสอนหรือการจัด
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของครู และฝึกบ่อยๆจนเกิดความช านาญ ส าหรับช้ันอนุบาลควรเฉล่ียอัตราก าลังครู
จากช่วงช้ันอื่นมาสอนเพื่อลดปัญหาขาดแคลนครู ตลอดจนสถานศึกษาและครูควรปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการท าวิจัยในช้ันเรียน การสอน
ซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษซึ่งต่ ามาก ในเบ้ืองต้นควรเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก 

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและการบริหาร
สถานศึกษา การแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

เด็กมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป  โดยมีทักษะทางด้านร่างกายสมวัย สามารถยืน 
ขาเดียว และกระโดดสองขาได้ หยิบจับส่ิงของ และกลัดกระดุมได้ด้วยตนเอง มีความพร้อมทางด้านอารมณ์ 
สนุกสนานกับการเต้นร าประกอบเสียงดนตรี มีความพร้อมทางด้านสังคม โดยเล่นกับเพื่อน ๆ ในห้อง รู้จัก
แบ่งปันส่ิงของให้แก่เพื่อน ๆ  และมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา สามารถใช้ภาษาส่ือสารกับครูและเพื่อน ๆ 
ได้อย่างถูกต้องสมวัย จึงควรท่ีจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป และควร
แสวงหาแหล่งงบประมาณจากหลาย ๆ แห่งมาสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑)  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจัด

โครงสร้างเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
ด้านการบริหารท่ัวไป มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพ มีการกระจาย
อ านาจและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสานความ
ร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย จัดระบบ
บริหารงานท่ีคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด และใช้วัสดุ



อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้น าในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร จัดให้มีการประเมินผล
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่าง
หลากหลาย จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น เป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ให้เช่ือมต่อกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส่งต่อข้อมูลความพร้อมของเด็กให้กับผู้ปกครอง 
สถานศึกษาแห่งใหม่ หรือในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ร่วมมือกับครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก และผู้ปกครองเด็กในการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ และส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบทบาทของสมาคม ชมรมผู้ปกครอง 

๒) คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ หลากหลาย
และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น  
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและก ากับ 
ติดตามให้สถานศึกษามีกิจกรรมการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของ
ชาติตามความเหมาะสม และโอกาสอันสมควร ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ และการ
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓)  ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก มีการก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กและ 
ผู้ปกครองเด็กปฏิบัติตาม มีการอบรมบุคลากร และครู หรือผู้เล้ียงดูเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
จัดการความปลอดภัยในเด็กเป็นประจ าทุกปี มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบัน
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันด้านความปลอดภัย และการบาดเจ็บใน
เด็กมีระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ความเส่ียง มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล มีการเดินส ารวจเพื่อ
ค้นหาจุดเส่ียงต่อการบาดเจ็บ มีการส ารวจและบันทึกข้อมูลเป็นประจ าเสมอ 
ตลอดปี มีการประเมินผลท่ีน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และวิเคราะห์ความเส่ียงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และป้องกันความปลอดภัยท่ีครอบคลุม
ท้ัง ๖ ด้าน อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ของใช้ อุปกรณ์
การเรียนรู้ การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน มีแผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึก
การกู้ชีพ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และความปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูมีความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจและ
สังคม มีความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ปฏิบัติกับเด็กและผู้ปกครองอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกันทุกคน 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด สถานศึกษามีข้อมูล
ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัดท่ีเป็นการประเมินคุณภาพ
ภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน 

 



จุดที่ควรพัฒนา   
  ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑)  เด็กส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับการระวังป้องกันโรคภัยจากการรับประทานอาหารค่อนข้าง
น้อย คือการกินของร้อน การใช้ช้อนกลาง การล้างก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า ทุกครั้ง 
   ๒)  เด็กบางส่วนขาดความอดทน ไม่รู้จักการรอคอย และไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น 
  ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาไม่จัดสถานท่ีแปรงฟันให้เด็กโดยเฉพาะ แต่ให้ใช้ห้องน้ าห้องส้วมแปรงฟันแทน ท าให้เด็ก
ต้องเข้าคิวรอเสียเวลานาน 
  ๓.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูบางส่วนขาดการบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และขาดการน าผลการ
ประเมินไปประเมินพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา  
   ๑)  เด็กควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องการมสุีขภาพท่ีดี ได้แก่การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังอาหาร โดยครูดูแล เอาใจใส่ให้เด็กปฏิบัติอย่างถูกต้อง และท าอย่าง
ต่อเนื่องทุกคน 
   ๒)  เด็กควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนส าเร็จไม่
เลิกกลางคัน ให้ปฏิบัติได้ทุกคน 
  ๓)  เด็กควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการอดทนรอคอย รู้จักเข้าแถวบริการตามล าดับก่อนหลัง 
  ๔)  เด็กควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น การรู้จักขออนุญาตก่อนท่ีจะหยิบของของ
ผู้อื่น รู้จักไหว้ขอโทษเมื่อท าผิด 
  ๕)  เด็กมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป โดยมีทักษะทางด้านร่างกายสมวัย สามารถยืนขาเดียว 
และกระโดดสองขาได้ หยิบจับส่ิงของ และกลัดกระดุมเส้ือได้ด้วยตนเอง มีความพร้อมทางด้านอารมณ์ 
สนุกสนานกับการเต้นร าประกอบเสียงดนตรี มีความพร้อมทางด้านสังคมโดยเล่นกับเพื่อน ๆ ในห้อง รู้จัก
แบ่งปันส่ิงของให้แก่เพื่อน ๆ และมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา สามารถใช้ภาษาส่ือสารกับครูและเพื่อน ๆ 
ได้อย่างถูกต้องสมวัย จึงควรท่ีจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป และควร
แสวงหาแหล่งงบประมาณจากหาย ๆ แห่งมาสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  ๖)  สถานศึกษามรผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของเด็กคือ สุขภาพสมวัย ใส่ใจรักการออม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีมากอยู่แล้ว จึงควร
ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยประกอบกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้หลากหลายยิ่งขึ้น 
  ๗)  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คือ มีคุณธรรม น าความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ได้คุณภาพระดับดีมากแล้ว จึงควรด าเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  ๘)  สถานศึกษาควรให้นิยามเอกลักษณ์อันเป็นจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจน และจัดท า
เครื่องมือประเมินให้ตรงประเด็นกับท่ีนิยามไว้ เพือ่เพิ่มความสะดวกในการประเมินให้มีมากยิ่งขึ้น 



  ๙)  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้ดีแล้ว แต่ถ้าจะให ้
ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอืน่เพื่อร่วมกนัช้ีแนะ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป 
โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคม เช่น การรักชาติ การท านุบ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมให้สันติสุขและความปรองดอง  
การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ 
ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ความขัดแย้ง 
อุบัติภัย และส่ิงเสพติดจะดียิ่งขึ้น 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑)  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกอาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
สถานศึกษาควรมีพื้นท่ีในห้องเรียนส าหรับจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก โดยมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน มีการจัดสถานท่ีพักรอและมุม
การเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง มีการจัดท่ีพักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน 
  ๒)  สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจ านวนครไูมเ่พียงพอต่อเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูให้มีมากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนของครูหร ือผู้เล้ียงดูเด็กควรเป็นครู ๑ คน ต่อเด็ก ๑๕ คน 
  ๓)  สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาได้
ส าเร็จในระดับคุณภาพดี แต่สถานศึกษายังควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญและน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังจากหน่วยงานต้นสังกัดมา
วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการก าหนดมาตรการท่ีจะน ามาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดผลกระทบท่ี
ดีต่อสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ต่อไป คือ พัฒนาเด็กให้เป็นคนไทยยุคใหม่ ครูให้เป็นครูยุคใหม่ ระบบบริหารให้เป็นการ
บริหารยุคใหม่ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษายุคใหม่ 
 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ๑) ครูควรจัดกิจกรรมท้ังการจัดเป็นรายกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล ในรูปแบบบูรณาการโดยเน้น
การเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคัญ คือ การให้เด็กได้มีโอกาสเล่น ลงมือท าด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้จากการใช้ความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นการพฒันาทักษะด้านการคิดให้เกิดกับเด็ก 
  ๒) ครูควรมีการติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นประจ าสม่ าเสมอ มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในได้ดีมากอยู่แล้ว ขอให้ท าต่อไปให้ต่อเนื่องหากจะ
ให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร/ต าราเรียน มาตรฐานวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู มาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา มาตรฐานสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร มรการจัดท าแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา  
  สถานศึกษาต้ังอยู่ในชนบทท่ีห่างไกลซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีรายได้ค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองผู้เรียนเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่จะเดินทางไป
ประกอบอาชีพยังต่างถิ่นท าให้ต้องท้ิงบุตรหลานให้อยู่ในความปกครองและอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัย
สูงอายุ ท าให้มีปัญหาทางด้านการเล้ียงดู การอบรมส่ังสอน และพัฒนาการทางด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน 
จุดเด่น  
  ประชากรด้ังเดิมอพยพมาจากหลายพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยชนชาติ 
ชาวพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ชนเผ่าไทยลาว ผู้ไทญ้อ แสก กะเลิง ไทยข่า ไทยใหม่ และไทย 
เช้ือสายจีน จึงท าให้มีประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า 
อย่างหลากหลาย มีการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น ชุมชน
มีแหล่งเรียนรู้ท้ังแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนา แหล่งโบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีหลากหลาย ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจและเน้นความส าคัญของการศึกษาให้ 
การสนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑)  พัฒนาให้เด็กเห็นความส าคัญกับการระวังป้องกันโรคภัยจากการรับประทานอาหาร คือการกิน
ของร้อน การใช้ช้อนกลาง การล้างก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า ทุกครั้ง 
   ๒)  พัฒนาให้เด็กมีความอดทน  รู้จักการรอคอย และเคารพสิทธิของผู้อื่น 
  ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาจัดสถานท่ีแปรงฟันให้เด็กโดยเฉพาะ 
  ๓.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปประเมิน
พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ประถม มัธยม) 
ระดบัคณุภาพ 

น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๗.๙๓ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๘ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๖.๓๖ ดีมาก 



ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๘๓ ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
       ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ัง ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                    ใช่     ไม่ใช่ 
       มีตัวบ่งช้ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี                ใช่     ไม่ใช่ 
       ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน          ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น 
    ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ๑) ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอม
เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม มีสุนทรียภาพ เข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ 
    ๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง                  
เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และออกจากสถานศึกษากลางคัน ไม่มีปัญหา           
ด้านการปกครอง นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์ สุจริต ดูแล
รักษาสถานท่ี และส่ิงของท้ังส่วนรวม และส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็น
ไทย 



  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ท้ัง ๔ ด้าน และยึดหลักความคุ้มค่า คือ การ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ 
    ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในระเบียบ                กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทุกประการ 
  ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก 
ต้นสังกัดท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ผลการจัดการศึกษา 
    ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ต้องได้รับการพฒันาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
    ๒) ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความระวังป้องกันโรค จากการรับประทานอาหาร การกินของร้อน การใช้
ช้อนกลาง และการล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน ท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือใน
ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ดนตรี และ
อุทยานทางการศึกษา 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
    การบันทึกผลหลังสอน การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และขาดการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์และ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาส่ืออย่างต่อเนื่อง   
 
โอกาส  
  ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณจัดท าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) อย่างต่อเนื่องหลายปี และมูลนิธิ CCF 
นครพนม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และซ่อมแซมโรงอาหาร 
อุปสรรค 
  ๑.  สถานศึกษาต้ังอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ห่างไกลจากตัวเมืองนครพนมประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
การเดินทางไม่สะดวก 
  ๒.  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างถิ่น มีวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน อาชีพท านา ท าไร่ และ
รับจ้างท่ัวไป ฐานะปานกลางค่อนข้างต่ า บางครอบครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด ฝากบุตร



ไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยายท่ีสูงวัย ท าให้เด็กขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจ มีปัญหาทางด้านการอบรม ดูแล และ
พัฒนาการทางด้านการเรียนรู ้
 
ข้อแสนอแนะ 
  ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี มรน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย ควรรักษาระดับคุณภาพไว้
และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยจัดอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ ผู้เรียนได้
รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ทุกวัน 
   ๒) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน เช่นคัดเลือกนักเรียนดีเด่นในด้านการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
มีการมอบเกียรติบัตร หรือรางวัลในโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น ในวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
นักเรียนในการท าความดี 
   ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และการใช้เทคโนโลยี โดย
การพัฒนาห้องสมุด จัดหาหนังสือใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด ได้สืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยี
มากขึ้น 
   ๔) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการคิดเป็น โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นการ
เรียนรู้โดยโครงงาน การทดลอง ค้นคว้า ท ารายงาน ท าแผนผังความคิด (Mind Mapping)  
ท าหนังสือเล่มเล็ก หรือหนังสือนิทาน เขียนเรียงความสร้างสรรค์ ฯลฯ ท้ังควรจัดท าให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกช้ัน 
ทุกคน และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นการศึกษาค้นคว้า รายงาน การปฏิบัติจริง 
การท าโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 
   ๖) สถานศึกษาควรวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์แบบทดสอบ และวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วน า
ผลการวิเคราะห์ไปปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการออกข้อสอบของส านักทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
   ๗) สถานศึกษาได้รับการยอมรับในด้านการแสดงดนตรี และการฟ้อนร าพื้นเมือง อันเป็น 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือการแสดงศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยได้ไปร่วมแสดงในงานประเพณีท่ีส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นประเพณีไหลเรือไฟ และประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 
จึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝึกฝนผู้เรียนรุ่นต่อ ๆไปทุกรุ่นต่อไป เพื่อ 
สืบสานอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
   ๘) สถานศึกษาได้รับการยอมรับในด้านการแสดงดนตรี การฟ้อนร า จากชุมชนในระดับดีมาก ควร
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องต่อไป การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านผ้ึงทุกปีการศึกษา ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ีจ าเป็น ควรจัดท าโครงการเสนอของบประมาณจาก
แหล่งอื่น ๆ อีก เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องดนตรี
พื้นเมือง และดนตรีสากล 
   ๙) สถานศึกษาควรให้นิยามเอกลักษณ์อันเป็นจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจน และจัดท า
เครื่องมือประเมินให้ตรงประเด็นกับท่ีนิยามไว้ เพือ่เพิ่มความสะดวกในการประเมินให้มีมากยิ่งขึ้น 



   ๑๐) สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้
ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอืน่ เพื่อร่วมกันช้ีแนะ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป 
โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคม เช่นการรักชาติ การท านุบ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมให้สันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิต
สาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น 
ในชุมชน เช่นความขัดแย้ง อุบัติภัย และส่ิงเสพติดจะดียิ่งขึ้น  
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ๑) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาบริหารจัดการได้
ดีมาก ขอให้ด าเนินการภายใต้ภารกิจต่อไปให้ต่อเนื่อง หากจะให้ดียิ่งขึ้นการด าเนินงานบริหารท้ัง ๔ งาน ควร
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได้ร่วมรับรู้รับทราบ และให้ค าปรึกษาภายใต้กรอบ
บริบท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับความร่วมมือยิ่ง ๆ ข้ึนอีก๒) สถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของสถานศึกษาได้ส าเร็จในระดับคุณภาพ
ดี แต่สถานศึกษายังควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและน า
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังจากหน่วยงานต้นสังกัดมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง
ในการก าหนดมาตรการท่ีจะน ามาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดผลกระทบท่ีดีต่อสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ต่อไป คือ พัฒนาเด็กให้เป็นคนไทยยุคใหม่ ครู
ให้เป็นครูยุคใหม่ ระบบบริหารให้เป็นการบริหารจัดการแนวใหม่และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
   ๑) ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการบันทึกผลหลังการสอนในแต่ละแผนทุกครั้ง และควรมี 
การวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมูลท่ีค้นพบไปวางแผนปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนทุกคน ทุกภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และการใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ๑) สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในได้ดีมากอยู่แล้ว ขอให้ท าให้ต่อเนื่องต่อไป 
หากจะให้ดียิ่งขึ้นสถานศึกษาควรมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐาน
หลักสูตร/ต าราเรียน มาตรฐานวิธีการเรียนการสอน มาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา  
มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) มีการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา    
  ๑.  สถานศึกษามีการจัดท านโยบาย  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา   
 ๓.  บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนอื่น ด้วยความโปร่งใส เป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ                    
  ๔.  ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ๕.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
  ๖.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูให้มีการพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริม 
สนับสนุน ข้าราชการครู นักเรียน ท่ีมีความสามารถโดดเด่น สู่สาธารณชน 
 ด้านผู้เรียน 
  ๑.  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร และท้องถิ่นมีส่ือ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
  ๒.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิธีสอนและหลากด้วยการใช้ส่ือ/นวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๓. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  เช่น การสอนซ่อมเสริม การท าแบบฝึกทักษะ  
การท่องศัพท์ทุกวัน  
  ๔.  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งส่งเสริมทักษะ 
ด้านการรักการอ่าน การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรุปความคิดรวบยอด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
นอกเหนือจากรอบท่ีก าหนด เช่น DVD การสร้างสถานการณ์เพิ่มมากขึ้น 
  ๕.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม ท างานอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน และสามารถแยกแยะอาชีพสุจริตและไม่สุจริตได้  
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยการพัฒนาจุดเด่นให้ 
คงอยู่อย่างยั่งยืนด้านประเพณีท้องถิ่น เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบส่ีมาจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานส ารวจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
จากเอกสารอื่น ๆ จนค้นพบองค์ความรู้ บุญประเพณีต่าง ๆ ตลอดท้ังสิบสองเดือน   
  ๗.  แสวงหาความร่วมมือกับวัด ปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนและองค์การอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ด้วยการปฏิบัติจริง                                                            
  ๘.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้ังในระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ 
รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น   
  



 ด้านครู 
  ๑.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
  ๒.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิธีสอนและหลากด้วยการใช้ส่ือ/นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๓.  ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงและอิงพัฒนาการ 
ของผู้เรียน  
  ๔.  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีคิดในรูปแบบต่าง ๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิธีการสอนท่ีหลากหลายของครูและการได้ฝึกฝนบ่อยๆจนท าให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย  
 ด้านผู้บริหาร 
  ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีวิธีปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
  ๒.  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา  
  ๓.  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบทุกด้านและ
เป็นปัจจุบัน  
  ๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๒.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและการบริหารสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
อย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

เพื่อเป็นแนวทาง ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ใน 
การท่ีจะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ สร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ 
    ๑. ด้านความม่ันคง  
    (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความ เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
     (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
    (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
   ๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
    (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพ แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
    (๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
    (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
   ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  



    (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
    (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
    (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
    (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
  
    (๕) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
   ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
    (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ังลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
    (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม  
   ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
                           
                           
        (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
    (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
    (๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    (๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ       
    (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒. นโยบายการศึกษา  
   ๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
   ๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อย 
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มี 
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท งาน  



   ๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์ 
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ 
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
   ๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ท่ีมี 
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน 
การบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก ่
ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ  
   ๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการให้บริการท่ีดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็น 
อย่างดี  
   ๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
   ๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบรบิูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
   ๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดีท้ังส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน 
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท าการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้ 
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม 
บุคคล องค์กรเอกชน องค์ชุมชน และองค์การสังคมอื่น  
   ๙. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจสร้างภาวะจูงใจ แรง 
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าท่ี  
   ๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน  
   ๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้ 
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมี 
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 



๒. พัฒนาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิตท่ีดี 

๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถตาม
ความถนัดและความสนใจ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
มีภาวะผู้น ามีความสามารถทางเทคโนโลยีและมีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีภาวะผู้น า มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีดีมีการจัดการ
ความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าในทุก
ระดับส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมตามมาตรฐานทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อระดมงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

๖. พัฒนาและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายสอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ 

๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและ ได้เรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ครูมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๖. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
๗. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๘. โรงเรียนพฒันาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย  

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างท่ัวถึง  
๒. ร้อยละ ๗๕ ของประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
๓. ลดอัตราการออกกลางคันของประชากรในวัยเรียน      
๔. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
๕. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  
๖. ร้อยละ ๗๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
๗. ร้อยละ ๗๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและก าลังใจ 



๘. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายการศึกษา 

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอก

และภายในโรงเรียน  
๕. พัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และกล้าแสดงออก 
๖. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
กลยุทธส์ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ี ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธโ์รงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 



 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
๑. ชุมชนมีการนับถือศาสนาพุทธ ส่งผลให้
ผู้ปกครองมีวิถีชีวิตด าเนินตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
๒. ชุมชนเห็นความส าคัญทางการศึกษาจึงท าให้ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. ในชุมชนมรปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้
ความสามารถในภูมิปัญญาต่างท้ังด้านการด าเนิน
ชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
และสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอนัดีงาม 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
๑. ชุมชนมีปัญหาทางสังคม เช่น การหย่าร้าง 
ความยากจน ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้อง
ไปท างานต่างจังหวัด ท าให้เกิดปัญหาทาง
ครอบครัวและสังคม 
๒. ผู้ปกครองย้ายถ่ินฐานมาจากหลากหลาย
จังหวัดท าให้มีประเพณีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย 
 

ด้านเทคโนโลยี 
๑. โรงเรียนอยู่ห่างไกลได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขยายเครือข่ายการ
ส่ือสารและเทคโนโลยีท าให้มีแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริการประชาชน 
๒. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้
ชุมชนส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพื่อให้ทัน
กระแสเทคโนโลยี 
๓. การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท าให้
นักเรียนในชุมชนมีความรู้ทัดเทียมก้าวทันนักเรียนท่ี
อยู่ในเมืองและส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

ด้านเทคโนโลยี 
๑. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร
บางประเภทมีผลลบต่อคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคม 
๒. ชุมชนขาดแหล่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
ท าให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
อย่างเนื่อง    
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นคุณค่าทางการศึกษาท า
ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ทางด้านการเงินและอื่นๆ 
๒. บางครอบครัวมีรายได้จากการท างาน
ต่างประเทศท าให้มีรายได้เอื้อต่อการศึกษาบุตร 
๓. ชุมชนมีพืชเศรษฐกิจส่งผลให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ผู้ปกครองบางส่วนต้องแบกรับภาระในการ
ส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
๒. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อย ว่างงาน 
ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาได้เท่าท่ีควร 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
๑. การเมืองในท้องถิ่นให้ความส าคัญในการจัด

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
๑. การประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานทาง



การศึกษาและมีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. พ.ร.บ. การศึกษาก าหนดให้นักเรียนต้องเรียน
ภาคบังคับ ๙ ปี และเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ๑๒  
ปี จึงส่งผลให้ชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น 
๓. นโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันปราบปราม
ยาเสพติดท่ีดี  ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดของชุมชน
ลดลง 
 

การศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและ
เยาวชน ไม่เป็นไปเพื่อเด็กและเยาวชนอย่าง
แท้จริง ท าให้เด็กและเยาวชนบางส่วนต้อง
ออกกลางคัน 

 

 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ
เนื่องมาจากโครงสร้างโรงเรียนชัดเจน มีการแบ่ง
หน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
๑. การบริหารจัดการขาดความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากนโยบายของโรงเรียนก าหนด
ขึ้นโดยคณะครู ชุมชน ไม่มีส่วนร่วมในการจัดท า 

ด้านผลผลิตและการบริการ 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและน าหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม และเป็นพลเมืองดี
ของสังคม เนื่องจากการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างจริงจัง 
๒. นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
ทางด้านดนตรี นาฎศิลป์และการกีฬา 

ด้านผลผลิตและบริการ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เป้าหมาย โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาไม่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

 

ด้านบุคลากร 
๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ครบช้ัน 
เนื่องมาจากโรงเรียนมรครูตามเกณฑ์ 
๒. โรงเรียนจัดการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ด้านบุคลากร 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
ครูมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามสาระ 

 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
๑. โรงเรียนใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เนื่องมาจาก
โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม           

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
๑. โรงเรียนพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไม่
เต็มท่ีเนื่องจากงบการบริหารจัดการอุดหนุนไม่
เพียงพอ    

ด้านทรัพยากร 
๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้าน ICT ให้แก่
นักเรียนทุกคนทุกช้ัน เนื่องจากโรงเรียนได้มีการ

ด้านทรัพยากร 
๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการ



จัดหาครุภัณฑ์ ICT มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนของโรงเรียน 
๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานเนื่องจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน 

เรียนรู้และท่ีมีอยู่ไม่ครบสาระ 
 

ด้านบริหารจัดการ 
๑.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ
เนื่องจากโรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่าง
ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ด้านบริหารจัดการ 
๑.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี เนื่องจาก
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งชุมชนได้มีส่วน
ร่วม 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๑  ด้านผู้เรียน 
๓.๑.๑  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา  
๓.๑.๒  จัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
๓.๑.๓   พัฒนาห้องปฏิบัติการภาษา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการดนตรี  ห้องปฏิบัติการอื่นๆ  และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ 

๓.๑.๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขลักษณะนิสัยท่ีดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  
ศิลปะ  กีฬา  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  อบายมุขและส่ือลามก 
 

๓.๒  ด้านบุคลากร 
๓.๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓.๒.๒  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีของ

นักเรียน 
๓.๓  ด้านสถานศึกษา   

๓.๓.๑  พัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานท่ีให้มีความปลอดภัย  สะอาด  ร่มรื่น  เป็น
โรงเรียนน่าอยู่  เรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๓.๒  สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์
วิทยาการของชุมชน 
 

จุดเน้นการจัดการศึกษา 
๑. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ เจตคติ ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน มุ่งจัดกิจกรรมท่ีหล่อหลอมเด็กและให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ังถึง โดยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ



ตัวนักเรียนและสภาพท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาและส่งเสริม
ให้บุตรและเยาวชนเข้ารับการศึกษาต่อมากขึ้น 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม
ตามโครงการต่าง ๆ  ปลูกฝังจิตส านึกให้มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์
และบุคคลท่ัวไป 

๔. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
ให้บริการแก่ชุมชน โดยยึดหลักการ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ตามโครงสร้างการบริหาร   
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒มีจ านวน ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
   ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
   ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒   
มีจ านวน ๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 



   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
   ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
   ๔) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการส่ือสารได้ 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
   ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
   ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

๑) จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพท้ังด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพท่ี
เหมาะสมกับบริบท  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒. ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร 

ทุกระดับการศึกษา  

ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะท่ี 

๑) สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ให้สอดคล้องกับทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑  
 
 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 



จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
๒๑ น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการ 

มีงานท า 

๒) ร้อยละของสถานศึกษา 
ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เรียน
และพื้นท่ี 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๓. พัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้มี ความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกท่ีดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๓) สถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ 
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ๔) สถานศึกษาน้อมน า
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี ๑๐ และหลัก

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 



ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีด
ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดี
รอบด้าน  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
และมีนิสัยรักการอ่าน  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๔) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน
การประเมินสมรรถนะท่ีจา
เป็นด้านการรู้เร่ืองการอ่าน  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๕) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน
การ ประเมินสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๖) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน 
การประเมินสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๗) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมี

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 



ประสิทธิภาพ  
๘) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความรู ้และทักษะใน 
การป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่  
 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ๙) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา  

๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๙ งานบริหาร
วิชาการ 

๑๐) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษามีผลการ
ทดสอบการอ่าน การเขียน 
ระดับ ดี 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะ 
การเรียนรู้เรื่องการอ่าน
ต้ังแต่ระดับข้ันพื้นฐาน 
ข้ึนไป (ระดับ ๒) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๑๑) สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๑๒) สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๑๓) สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู ้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 



 
 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ 

ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข 

๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID 
plan และ Portfolio   
เพื่อการศึกษาต่อและ          
การประกอบอาชีพ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
จัด การเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ/ 

งานบริหาร 

ท่ัวไป 

๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุข
ภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร 

ท่ัวไป 

๔) ร้อยละของสถานศึกษา 
ท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษา 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร 

ท่ัวไป 

๓.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท่ีมี ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาข้ันพื้นฐานของ  
แต่ละระดับ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสาธารณะ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

 ๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับ การส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง 
ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และเทคโนโลยี เป็นต้น 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

 



กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาท่ีผลิตครู  

ในการผลิตและพัฒนา
ครู ให้ตรงกับสาขาวิชา
และสอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

๑) สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี  

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล/ 

งานบริหาร
วิชาการ 

๒) สถานศึกษามีจ านวนครู
อย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล 

๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทาง 

การศึกษาทุกประเภท 
ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑) ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภท มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานครบตาม
ความจาเป็นในการจัด การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล 

๒) ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัด 
การเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
 ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
แต่ละบุคคล 

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล 

      

๓. น า Digital 
Technology มาใช้ใน
การพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ 

๑) สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อวางแผน การพัฒนาครู
ท้ังระบบ 

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล 

  ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  



จุดเน้น ตัวชี้วัด ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบ 

 ๒) ร้อยละของบุคลากรใน
สังกัด ท่ีพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology  

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ งานบริหาร
บุคคล 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ 
Digital Technology  

๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓  

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นท่ี 

๑) ร้อยละของเด็กวัย
เรียนท่ีเข้า รับ
การศึกษาในแต่ละ
ระดับ การศึกษา  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) ร้อยละของนักเรียน
ออก กลางคัน  

≤๓ ≤๓ ≤๓ ≤๓ ≤๓ งานบริหาร
วิชาการ 

๓) สถานศึกษามีระบบ
การดูแล ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และ
การแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

๔) สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูล ประชากรวัย
เรียน และสามารถ นา
มาใช้ในการวางแผนจัด 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
 

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

๒. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรียนอย่าง

๑) มีรูปแบบหรือ
แนวทางในการ จัดสรร
งบประมาณให้กับ

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
งบประมาณ 



เหมาะสม เพียงพอ ผู้เรียน อย่างเหมาะสม  

 ๒) ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
งบประมาณ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 

สถานศึกษา นา Digital 

Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

๑) สถานศึกษามีระบบ
โครงข่าย ส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีสามารถ 
เช่ือมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 
ปลอดภัย  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

๒) สถานศึกษามี 
Digital Device เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือใน การ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็น เครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

 

จุดเน้น 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. การจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
พฤติกรรมแสดงออกถึง
การดาเนินชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

๒) สถานศึกษามีการจัด
สภาพ แวดล้อมท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
ท่ัวไป 

 ๓) สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานวิชาการ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 

จุดเน้น 
 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑) สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามท่ีก าหนด  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ งานบริหาร
วิชาการ 

๒) สถานศึกษามีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับ
ดีขึ้นไป  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒  

๓) มีรูปแบบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ ทุกกลุ่มงาน 

๔) สถานศึกษามีคุณภาพ 
และมาตรฐาน (มาตรฐาน

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ ทุกกลุ่มงาน 



การศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) และพัฒนาสู่
ระดับสากล  
๕) สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม  

๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ ทุกกลุ่มงาน 

บทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  

๑.๑ ศึกษาความเขา้ใจ  วิเคราะห์ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
  

๑.๒ ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.๔ สนับสนุน จัดหางบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาท่ีเป็นปัจจัย  

ในการพัฒนาโรงเรียน  
๑.๕ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ในทุกดา้น  
๑.๖ ให้ความเห็นชอบ ร่วมลงนาม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๒. ผู้บริหารโรงเรียน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
๒.๑ ร่วมก าหนดวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียน  
๒.๒ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผน   
๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในโรงเรียน  
๒.๔ ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๒.๕ ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก ท้ังหน่วยงานราชการและ 

เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน  
๒.๖ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณะชนและผู้ปกครอง  

๓. ครู มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
๓.๑ ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหาร 

   
๓.๒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รักษาจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยของข้าราชการครู  
๓.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบและแนวปฏิบัติของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
๓.๔ ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามแผน ท่ีได้วางไว้ อย่าง

เต็มความสามารถ  
๓.๕ ดูแล ควบคุม อบรมส่ังสอนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ แนว

ปฏิบัติตัวของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคม  
๓.๖ สร้างความสามัคคีแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  
๓.๗ น าเสนอ รายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน  
  



๔. นักการภารโรง มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
๔.๑ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครู เพื่อให้งานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียน  
๔.๒ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  
๔.๓ รักษาระเบียบวินัย มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

๕. ผู้ปกครองและชุมชน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  
๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๕.๒ ให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของโรงเรียน  
๕.๓ ใหก้ารสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
๕.๔ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแล ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน 

ในความปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
๕.๕ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ร่วมแกไ้ขปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น  

๖. นักเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  
๖.๑ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ  ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน  
๖.๒ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
๖.๓ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต  
๖.๔ เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียนและสังคม  
๖.๕ ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรและสมบัติของโรงเรยีน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติงาน ท่ี

ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยดี  
๖.๖ ช่วยกันรักษาและสร้างช่ือเสียงของโรงเรียน  
๖.๗ มีส่วนร่วมในก ารบริหารง านของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไป

ตามแนวทางของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
๖.๘ สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้

เป็นไปในทางท่ีเส่ือมเสีย การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีได้วางไว้ นอกจากจะมีการวางแผนท่ีดี มีการน าแนวทางจากแผนมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ มีการก ากับ 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง เมื่อได้มีการปฏิบัติงานส้ินสุดแล้วจะต้องมีการประเมินผล เพื่อให้ทราบ
ว่าการปฏิบัติได้ผล เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานไว้ ดังต่อไปนี ้

  
๑. การก ากับ ติดตาม  

๑.๑ โรงเรียนจัดระบบการก ากับติดตามผลของการปฏิบัติงานไว้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ บุคลากรท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณ  
ท่ีได้ก าหนดไว้  

๑.๒ จัดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนการปฏิบัติ ระหว่างด าเนินการ และ
หลังการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน   

 
 



๒. การตรวจสอบ  
๒.๑ การประเมินภายใน โรงเรียนมีคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อ

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ท้ังด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และการปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร การปฏิบัติ การก ากับควบคุม การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล  เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา งานในปีต่อไป  

๒.๒ การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายนอกจากหลายองค์กร และได้รับ 
ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาตาม ระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
๓. การรายงาน  

๓.๑ ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผน จัดท ารายงานตามแบบ 
ท่ีโรงเรียนก าหนดทุกส้ินภาคเรียน น าเสนอต่อฝ่ายประเมินผล ผ่านฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา เสนอไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียน    

๓.๒ โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษารายงานภาพรวมการด าเนินงานตามแผนเกี่ยวกับ 
ผลส าเร็จในการด าเนินงาน อุปสรรค ปัญหา และแนวทางท่ีโรงเรียนจะด าเนินงาน ในปกีารศึกษาต่อไป  
  

๓.๓ โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
โครงการ กิจกรรมตามกลยุทธ ์

 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ พร้อมเป้าหมายและ
งบประมาณ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓. โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการบริหารงานสารบรรณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๕. โครงการบริหารงานสาธารณูปโภค ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

๖. โครงการบริหารงานการเงิน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๗. โครงการบริหารงานการบัญชี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๘. โครงการบริหารงานการพัสดุ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๙. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ก่อนประถม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการปรับปรุงและจัดหาส่ือ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 



๑๔. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

ระดับก่อนประถม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ONET, NT 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๗. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๘. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

๙. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ทางด้านกีฬา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 



๑๒. โครงการจัดและใช้ห้องสมุด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสอนซ่อมเสริม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๑๔. โครงการคาราวานเด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการวิจัยในช้ันเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๔. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๕. โครงการประชุมประจ าเดือน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๖. โครงการแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

๗. โครงการนิเทศภายใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 



๔. โครงการสหกรณ์โรงเรียน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๕. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๖. โครงการวันส าคัญ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๗. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน 

๘. โครงการอาหารเสริม(นม) งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน 

๙. โครงการอนามัยโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการจ่ายค่าพาหนะนักเรียน ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการโรงเรียนสีขาว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที ่๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปรับปรุงพัฒนาหอประชุม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

๕. โครงการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๖. โครงการปรับปรุงพัฒนารั้วโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 



 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมประเมิน
คุณภาพภายนอก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๓. โครงการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดระบบทะเบียนนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๖. โครงการปฏิคมโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๗. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายทาง
การศึกษา (EDF, CCF) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
การก ากับ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล 

 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
การน าแผนสู่การปฏิบัติ  

การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก เพราะเป็น  
ความสามารถท่ีจะผลักดันการทางานของกลไกท่ีส าคัญท้ังหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด 
ค่านิยม เป้ามาย รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับ
แนวทาง แผนงาน โครงงานนัน้ และพร้อมท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้  

๑) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ  
๒) โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการ และด าเนินการตามแผน มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน

คุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่ให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้  
๓) เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ 

ส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้
การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  

๔) มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน 
อัตราก าลัง และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  

๕) วางแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๖) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  
และสามารถ ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง  

๗) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุง การด าเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลา
ในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 
การติดตามและประเมินผล 

หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานี้แล้ว จ าเป็นต้อง
มี การก ากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผลจะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุป
ได้ดังนี้  

๑. มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้น า มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  



มีทักษะ ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความเป็นไทย รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามี
สุขภาพท่ีดี 

๒. มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

๓. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง  
มาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าว ๆ ดังนี้  

๓.๑  โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และสร้าง เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดท า
เกณฑ์ ช้ีวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  

๓.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง  
๓.๓ มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
๓.๔ สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการท่ีดาเนินกรช้ากว่าท่ีก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ

อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
การก ากับติดตามการด าเนินงาน  

ปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 

 

ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทาแผน 

ปฏิบัติการประจาปี (ปีการศึกษา) 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานประกนัคุณภาพ 

กรกฎาคม นิเทศ ติดตาม งานประกนัคุณภาพ 

กันยายน 

 

สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ครั้งท่ี ๑) 

งานนโยบายและแผนงาน 

มีนาคม 

 

-สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ครั้งท่ี ๒) 

งานนโยบายและแผนงาน 

มีนาคม จัดทารายงาน SAR งานประกนัคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงานในการปฏบิัติตามแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จ 
๑. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ให้หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน 

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้ 
๑) ก ากับติดตามให้การด าเนินงาน/โครงการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของโรงเรียน 



๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ หลังจากด าเนินงาน/โครงการ เสร็จส้ินแล้ว
ภายใน ๑๕ วันท าการ 

๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็นรูปเล่มตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด
ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ของทุกปี 

๒. การตรวจสอบคุณภาพและรายงานให้หัวหน้างานแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณโรงเรียนด าเนินการดังนี ้

๑) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ จากกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หลังด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ภายใน ๓๐ วันท าการ 
๓) จัดท ารายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากการด าเนินงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผู้บริหาร ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ของทุกปี 
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน

บ้านหนองปลาดุก ว่าด้วยภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหาร
บุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มงานบริหารบริหารท่ัวไป และคู่มือ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ

ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๒. ให้คณะกรรมการประเมินภายในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายงานประกัน

คุณภาพจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 


