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ค าน า 

  
  แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา ปี 2561 - 2563 ของโรงเรยีนวดัศรสีว่างจดัท าขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนให้สอดคล้องกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและ
เป็นไปตามแนวทางการบรหิารราชการทีด่ ีโดยทางโรงเรยีนไดว้เิคราะหส์ภาพปัจจยัต่าง  ๆ ทีม่ผีลทัง้
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันโรงเรยีนมจุีดแขง็จุดอ่อนหรอืสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคอย่างไรซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของ
กระทรวงศกึษาธกิารกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 4 
 ทางโรงเรยีน ขอขอบคุณผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา           
ปี 2561 - 2563 และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรยีนบุคลากรของ
โรงเรยีนในการก าหนดกรอบทศิทางในการด าเนินงานเพือ่พฒันาคุณภาพของโรงเรยีนใหม้ี
ประสทิธภิาพต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
การวิเคราะหบ์ริบทของโรงเรียน  

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

           โรงเรยีนวดัศรสีว่าง เดมิชื่อ โรงเรยีนบา้นกวน (คนัธศลีราษฎรว์ทิยาคม)  เปิดท าการเรยีน           
การสอน เมื่อวนัที ่1 เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2481  โดยอาศยัศาลาวดัศรสีว่างเป็นทีเ่รยีน โดยมนีายอุทธา 
ทรวงแกว้ เป็นครูใหญ่ ต่อจากนัน้จงึมกีารขยายออกมานอกวดั โดยสรา้งเป็นอาคารเรยีนแบบถาวรขึน้ใน
ทีธ่รณีสงฆ ์ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากพระอธกิารอา้ย ปัญญสวโร ดา้นทศิเหนือของวดั เนื่องจากจ านวน
นกัเรยีนทีเ่พิม่มากขึน้ ประกอบกบัทางราชการไดอ้นุมตัใิหโ้รงเรยีนบา้นกวนขยายการเรยีนการสอน
ไปถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่7 จงึไดท้ าการก่อสรา้งอาคารเรยีนแบบ ป. 1 ก. ขนาด 3 หอ้งเรยีน ขึน้อกี             
1 หลงั โดยใชง้บประมาณจากทางราชการทัง้สิน้ 
  พ.ศ.2537 ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอนเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยใหเ้ปิดสอน
จนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   และประกอบกบัทางราชการไดอ้นุมตัเิงนิจ านวน 1,780,000 บาท ให้
สรา้งอาคารเรยีนแบบ 105/29 ขนาด 2 ชัน้ จ านวน 6 หอ้งเรยีนอกี 1 หลงั แต่ไม่มสีถานทีก่่อสรา้งทาง
ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้นรวมทัง้ราชการจงึไดร้่วมกนับรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิ   ซึง่ตดิกบัทีด่นิ
โรงเรยีน อกีจ านวน  4  ไร่  46   ตารางวา   โดยมรีายนามผูบ้รจิาค คอื                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  คุณวลิาส–คุณพลู  อนิตา  บรจิาคทีด่นิจ านวน 2 ไร่ 29  ตารางวา มลูค่าเป็นเงนิจ านวน   
496,520  บาท  (สีแ่สนเก้าหมื่นหกพนัหา้รอ้ยยีส่บิบาทถ้วน) 

2. คุณพอ่สม – คุณแม่ค า  สุจนัทรค์ า  บรจิาคทีด่นิจ านวน  1 ไร่  2  ตารางวา มลูค่าเป็นเงนิ
จ านวน  245,250 บาท ( สองแสนสีห่มื่นหา้พนัสองรอ้ยหา้สบิบาทถว้น ) 

3. ราษฎรหมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ต าบลหารแกว้ บรจิาคทีด่นิจ านวน 1 ไร่ มลูค่าเป็นเงนิ
จ านวน  จ านวน 86,750 บาท (  แปดหมื่นหกพนัเจด็รอ้ยหา้สบิบาทถว้น  ) 

4.  เงนิสมทบจากทางราชการ จ านวน 160,000 บาท  ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถว้น )  รวม
ทัง้สิน้เป็นเงนิ 988,520 บาท (  เกา้แสนแปดหมื่นแปดพนัหา้รอ้ยยีส่บิบาทถว้น ) 

 การก่อสรา้งอาคารดงักล่าวจงึแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่ 15  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.  2537   เปิดท าการ
สอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ในปีการศกึษา  2528  มนีกัเรยีนรุ่นแรก   จ านวน   20   คน 
 พ.ศ. 2539 ไดร้บังบประมาณจดัสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา   หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
และงบประมาณต่อเตมิอาคาร 105/29 อกี 2 หอ้งเรยีน 
 พ.ศ.2549 ไดร้บังบประมาณจดัสรรจากทางราชการ 1,990,000.-บาท สรา้งอาคารเรยีนแบบ  
105/29 ขนาด 2 ชัน้ จ านวน 4 หอ้งเรยีน อกี 1 หลงั  โดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 เดอืน มกราคม  
พ.ศ.  2549  และแลว้เสรจ็ในวนัที ่20 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 



 

 

 พ.ศ.2555 ตามค าสัง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 4 ที ่43/2555 
เรื่องใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไปช่วยราชการ กรณีโรงเรยีนเรยีนร่วม ซึง่โรงเรยีน
บา้นหารแกว้ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 4 ไดเ้ขา้มาเรยีนร่วม 
ประกอบดว้ยขา้ราชการครสูายผูส้อนจ านวน 4 ราย  นกัเรยีนจ านวน  13  คน     
 พ.ศ. 2557  โรงเรียนบ้านกวนเปลีย่นชื่อเป็นโรงเรียนวดัศรีสว่าง เมื่อวนัที ่22 มกราคม 
2557  
 พ.ศ. 2560  ตามค าสัง่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 4 ศธ.04050/ว 
3684 ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2560 เรื่อง การรวมสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใหข้า้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดัศรสีุพรรณ์ ช่วยราชการทีโ่รงเรยีนวดัศรสีว่าง กรณีโรงเรยีนเรยีน
รวม ประกอบดว้ยขา้ราชการครสูายผูส้อนจ านวน 4 ราย  นกัเรยีนจ านวน  5  คน     

สภาพปัจจบุนั 
  โรงเรยีนวดัศรสีว่าง ตัง้อยู่เลขที ่153 หมู่ที ่6 ต าบลหารแกว้  อ าเภอหางดง  จงัหวดั เชยีงใหม่  
รหสัไปรษณีย ์50230 โทรศพัท ์053 - 023304  E – mail: watsrisawang2560@gmail.com สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตัง้แต่ ระดบัชัน้อนุบาล 1 ถงึ
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มขีา้ราชการคร ู13 คน ครจูา้งสอน 1 คน พีเ่ลีย้งเดก็พกิาร 1 คน 
เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน นกัการภารโรง(ช่างไฟฟ้า 4 ) 1 คน นกัการภารโรงอตัราจา้ง 1 คน ผูบ้รหิาร 1 
คน มนีกัเรยีนทัง้หมด 124 คน ชาย 66 คน หญงิ 58 คน โดยม ีนายรุ่งเรอืง ล านวล ด ารงต าแหน่ง
เป็นผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัศรสีว่าง  ตัง้แต่ปี พ.ศ.2558 จนถงึปัจจุบนั  

 
การประเมินสภาพความส าเรจ็ของภาระงานของสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา  

การประเมนิสภาพความส าเรจ็ของภาระงานของสถานศกึษา คอื การประเมนิตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน ปีพ.ศ. 2559 ซึง่ก าหนดใหส้ถานศกึษา
เป็นผูก้ าหนดเป้าหมายและเกณฑก์ารประเมนิตามสภาพบรบิทของสถานศกึษาเอง เพือ่ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามภารกจิของสถานศกึษา โดยใหย้ดึหลกัการด าเนินงานเพือ่พฒันา และ
สะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดตามมาตรฐานของสถานศกึษา   มวีธิกีารดงันี้ 
 1. สถานศกึษาร่วมกนัพจิารณาก าหนดเกณฑต์วัชีว้ดัระดบัคุณภาพของมาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน  ปี พ.ศ. 2559  โดยการจดัประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ซึง่
ประกอบดว้ย บุคลากรในโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตวัแทนผูป้กครอง   
 2. สถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน   มวีธิดี าเนินการดงันี้ 
     2.1 คณะกรรมการร่วมกนัประเมนิประเดน็พจิารณาและตวัชีว้ดัในแต่ละมาตรฐาน ตาม
เกณฑต์วัชีว้ดัระดบัคุณภาพทีไ่ดร้่วมกนัก าหนดไว ้ ในกรณีทีป่ระเดน็พจิารณาใดมหีลายตวัชีว้ดัใหน้ า
คะแนนแต่ละตวัชีว้ดัมารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ของตวัชีว้ดัเพือ่หาคะแนนเฉลีย่ 
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  2.2 น าผลการประเมนิในแต่ละประเดน็พจิารณามาหาค่าเฉลีย่รวมเพือ่หาระดบั
คุณภาพของมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ซึง่เกณฑก์ารประเมนิคะแนนแบ่งเป็น  4  ระดบั  ใชก้าร
ประเมนิคะแนนแบบองิสถานศกึษา และคะแนนเฉลีย่ของผลรวมคะแนนองิเกณฑก์บัคะแนนองิ
สถานศกึษาทีใ่ชป้ระเมนิคุณภาพระดบัรายมาตรฐาน  ดงันี้  

       เกณฑค่์าเฉล่ียคะแนน 
ค่าเฉลีย่ต ่ากว่า  1.75  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั  1  
ค่าเฉลีย่ 1.75 – 2.74  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั  2  
ค่าเฉลีย่ 2.75 – 3.49  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั  3 
ค่าเฉลีย่ 3.50  ขึน้ไป  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั  4  

เกณฑ์การพิจารณาระดบัคณุภาพ 
ระดบั  1  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั   ปรบัปรุง 
ระดบั  2  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั   พอใช ้
ระดบั  3  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั   ด ี
ระดบั  4  หมายถงึ  มคีุณภาพอยู่ในระดบั  ดเียีย่ม 

2.3 เมื่อไดผ้ลการประเมนิแต่ละมาตรฐานแลว้ใหส้ถานศกึษาเขยีนค าอธบิายทา้ยตารางสัน้ๆ 
เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนเชงิกลยุทธ ์    
       ผลการประเมนิจะเป็นสภาพความส าเรจ็ของของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในปีทีผ่่านมา จะเป็นขอ้มลูของสถานศกึษาก่อนท าแผน เรยีกว่า
ขอ้มลูปีฐาน (Profile 1)   

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียนประเดน็พิจารณาท่ี  1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

ประเดน็พจิารณาย่อย ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 

1) ความสามารถในการอ่าน 
การเขยีน การสือ่สารและการ
คดิค านวณ ตามเกณฑข์องแต่
ละระดบัชัน้ 

1) ความสามารถของผูเ้รยีนในการอ่าน
และการเขยีน 

  3  

2) ความสามารถของผูเ้รยีนในดา้นการ
สือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  3  

คะแนนเฉลีย่                   3 

2) ความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์คดิอย่างมี
วจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา 

1) ความสามารถของผูเ้รยีนในดา้นการ
คดิค านวณตามระดบัชัน้ 

  3  



 

 

ประเดน็พจิารณาย่อย ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 

 2) ความสามารถของผูเ้รยีนในการคดิ
วเิคราะหค์ดิวจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การแกปั้ญหา
และน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์
ต่างๆ 

  3  

คะแนนเฉลีย่                   3.00 

3) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

1) ความสามารถของผูเ้รยีนในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

  3  

4) ความกา้วหน้าทางการเรยีน
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

1) ความกา้วหน้าของผูเ้รยีนจาก
พืน้ฐานเดมิในแต่ละปีในดา้นความรู้
ความเขา้ใจและทกัษะต่างๆตาม
หลกัสตูร 

  3  

5) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
พฒันาการจากผลการสอบวดั
ระดบัชาต ิ

1) ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดบัชาติ
ของผูเ้รยีน 
 

 2   

6) ความพรอ้มในการศกึษาต่อ  
การฝึกงานหรอืการท างาน 

1) ความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ ีของ
ผูเ้รยีน  ความพรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อใน
ระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ มวีุฒภิาวะทางอาชพี
เหมาะสมกบัช่วงวยั 

  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเดน็พิจารณาท่ี  1.2  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
ประเดน็พจิารณาย่อย ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 
1) การมคีุณลกัษณะและค่านิยม
ทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
โดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
 

1) ความประพฤตขิองผูเ้รยีนในดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม จติสงัคม
และจติส านึกตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

   4 

2) การมสีว่นร่วมของผูเ้รยีนในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

   4 

คะแนนเฉลีย่     4 

2) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และ
ความเป็นไทย 
 

1) ความภาคภูมใิจในทอ้งถิน่  ความเป็น
ไทย และเหน็คุณค่าเกี่ยวกบัภูมปัิญญา
ไทยของผูเ้รยีน 

   4 

3) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1) การยอมรบัเหตุผลความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น และมมีนุษยสมัพนัธข์องผูเ้รยีน 

   4 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลกัษณะจติสงัคม 
 

1) การรกัษาสุขภาพของผูเ้รยีน   3  

2) การรกัษาอารมณ์และสุขภาพจติของ
ผูเ้รยีน 

  3  

3) การเรยีนรูแ้ละมวีธิกีารป้องกนัตนเอง
จากการล่อลวง ขม่เหง รงัแกของผูเ้รยีน 

  3  

4) การไม่เพกิเฉยต่อการกระท าสิง่ทีไ่ม่
ถูกตอ้ง และอยู่ร่วมกนัดว้ยดใีนครอบครวั 
ชุมชน และสงัคมของผูเ้รยีน 

  3  

คะแนนเฉลีย่    3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเดน็พจิารณา  ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 
ประเดน็พิจารณาท่ี 1  การมี
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ
ทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

1) การก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิ ของสถานศกึษา 

   4 

ประเดน็พิจารณาท่ี  2  การวาง
แผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา 
 

1) การวางแผนและด าเนินงานพฒันา
วชิาการ  
2 ) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครู
และบุคลากร 
3) การวางแผนการบรหิารและการจดัการ
ขอ้มลูสารสนเทศ 
 4) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสงัคม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

   
ค่าเฉลีย่  4 

ประเดน็พิจารณาท่ี 3  การมี
สว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
และการร่วมรบัผดิรบัชอบต่อผล
การจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 

1) การมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาและ
ร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา
ของทุกฝ่าย 
 

   4 

ประเดน็พิจารณาท่ี 4  การ
ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการ
บรหิารและการจดัการศกึษา 

1) การก ากบั  ตดิตาม และประเมนิผล
การบรหิารและการจดัการศกึษา 

   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ประเดน็พจิารณา ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 
1) การมกีระบวนการเรยีนการ
สอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุก
คนมสีว่นร่วม 
 

1) การมสีว่นร่วมของผูเ้รยีนในการ
วเิคราะหต์นเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ 
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดั 

  3  

2) การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนรูโ้ดย
ผ่านกระบวนการคดิไดป้ฏบิตัจิรงิดว้ย
วธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
สรุปองคค์วามรู ้และน าไปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ 

  3  

3) การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คดิเหน็คดิเป็น  ท าเป็น รกัการอ่าน และ
แสวงหาความรูจ้ากสือ่เทคโนโลย ี

  3  

4) ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยเชื่อมโยงบูรณา
การสาระการเรยีนรูแ้ละทกัษะดา้นต่างๆ 

  3  

5) การมสีว่นร่วมของผูเ้รยีนในการจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน 
และอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรู ้

  3  

6) ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการวจิยั 

  3  

คะแนนเฉลีย่   3.00 

2) การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึ
โยงบรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ 

1) การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
แหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการ
จดัการเรยีนการสอน 

  3  

 2) การมสีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็หรอื
ร่วมจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ
ชุมชน 

  3  

คะแนนเฉลีย่  3 

 



 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 

3) การตรวจสอบและประเมนิ
ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสทิธภิาพ 
 

1) การประเมนิผูเ้รยีน   3  

2) ระบบการตรวจสอบและการ
ประเมนิผล 

  3  

3) การใชเ้ครื่องมอืและวธิกีารวดัและ
ประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

  3  

4) การมสีว่นร่วมของนกัเรยีนและผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในการวดัและประเมนิผล 

  3  

5) การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนและ
ผูเ้รยีนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

  3  

คะแนนเฉลีย่  3.00 

 
มาตรฐานท่ี  4  ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ประเดน็พจิารณา ตวัชีว้ดั ระดบัคุณภาพ 
1 2 3 4 

การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ
ภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการ
จดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
 

1) การจดัวางระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

  3  

2) ความร่วมมอืในการวางระบบและ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

  3  

3) ความมัน่ใจต่อระบบการบรหิารและ
การจดัการของสถานศกึษาของพอ่แม่ 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา  
ชุมชน / ทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

  3  

คะแนนเฉลีย่   3.00 

 

 

 

 

 



 

 

การประเมินสภาพความส าเรจ็ของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
เพื่อการประกนัคณุภาพในปีท่ีผ่านมา  ( P1 ) 

 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมนิ  

ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานที ่ 1  คณุภาพของผู้เรียน     3.34 ด ี
ประเดน็พจิารณาที ่ 1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน     2.67  
1 ความสามารถในการอ่าน เขยีน การสือ่สาร และการคดิ

ค านวณตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ 
  3    

2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ อภปิราย  
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 

 2     

3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สือ่สาร 

  3    

4 ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูร   3    
5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดั

ระดบัชาต ิ
 2     

6 ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างาน   3    
ประเดน็พจิารณาที ่ 1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน     4  
1 มคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดย

ไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
    4  

2 ความภูมใิจในทอ้งถิน่ และความเป็นไทย     4  
3 ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 
    4  

4 สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสงัคม     4  
 
ค าอธิบายตาราง (คณุภาพของผู้เรียน) 

ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผูเ้รยีนพบว่า มี
ค่าเฉล่ียรวม  3.34  ระดบัคณุภาพ  ดี   เมื่อแยกเป็นรายประเดน็พจิารณาพบว่า  ประเดน็พจิารณาที่
มคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ประเดน็พิจารณาท่ี  1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ได้ระดบัคณุภาพ 
ดีเยี่ยมประเดน็พจิารณาทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด  ไดแ้ก่ ประเดน็พจิารณาที ่ 1.1  ผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการของผูเ้รยีน  มีค่าเฉล่ียรวม 2.67 อยู่ในระดบัคณุภาพ  พอใช้  ซึง่ตวัชีว้ดัทีไ่ดผ้ลการ
ประเมนิน้อยทีสุ่ดคอื ตวัชีว้ดัที ่2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ อภปิราย 



 

 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา และตวัชีว้ดัที ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผล
การสอบวดัระดบัชาต ิ

 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมนิ  

ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

    4 ดเียีย่ม 

ประเดน็พจิารณาที ่ 1 การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิที่
สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

   4   

ประเดน็พจิารณาที ่ 2  การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา 

    4 ดเียีย่ม 

1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของ
ผูเ้รยีนดา้น  
รอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

   4   

2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญทางวชิาชพี 

   4 

3 การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

   4 

4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้
ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคุีณภาพ 

   4 

ประเดน็พจิารณาที ่ 3 การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการ
ร่วมรบัผดิชอบต่อผล การจดัการศกึษาใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

   4 

ประเดน็พจิารณาที ่ 4 การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและ
การจดัการศกึษา 

   4 

 

ค าอธิบายตาราง (กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา) 
 

ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการ
จดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  พบว่า มีค่าเฉล่ียรวม  4.00  ระดบัคณุภาพ  ดีเยี่ยม ทุกประเดน็  
  



 

 

 
มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้

ผลการประเมนิ  
ค่าเฉลีย่ 

ระดบั
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 

    3.00 ด ี

ประเดน็พจิารณาที ่ 1  การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้ง
โอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วม 

  3    

ประเดน็พจิารณาที ่ 2  การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบั
บรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ 

  3    

ประเดน็พจิารณาที ่ 3  การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วาม
เขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

  3    

 
ค าอธิบายตาราง (กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั) 

ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั พบว่า มีค่าเฉล่ียรวม  3.00  ระดบัคณุภาพ  ดี  ทุกประเดน็พจิารณา 

    
 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมนิ  

ค่าเฉลีย่ 
ระดบั
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานที ่ 4  ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

    3 ด ี

ประเดน็พจิารณาที ่ 1 การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

  3    

ค าอธิบายตาราง (ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล) 
ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน  มาตรฐานที่  4  ระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในท่ีมีประสิทธิผล พบว่า มีค่าเฉล่ียรวม  3  ระดบัคณุภาพ  ดี    ทางโรงเรยีนได้ด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบโดยไดร้บัความร่วมมอืกบัทางชุมชน คระกรรมการสถานศกึษา 
ตวัแทนผู้ปกครอง ได้ร่วมกนัเสนอความคดิเหน็ การช่วยเหลอื แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั เพือ่ใหบ้รรลุผลตามระบบประกนัคุณภาพภายในทีก่ าหนดไว้ 

 
 
 
 
 

 



 

 

สถานภาพของโรงเรียน 
กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน 

  

 
 

 
 
 

 
จากกราฟ แสดงใหเ้หน็ว่าผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนวดัศรสีว่าง พบว่า

สถานะของโรงเรยีน อยู่ในสถานะดาวรุ่ง (Star) หมายความว่า โรงเรยีนมปัีจจยัภายนอกทีเ่ป็นโอกาส 
และมปัีจจยัภายในทีเ่ขม็แขง็ มคีวามพรอ้มสงู ดงันัน้โรงเรยีนจะตอ้งมุ่งพฒันาไปขา้งหน้าใหส้งูทีสุ่ดตาม
ศกัยภาพของสถานศกึษา โดยก าหนดกลยุทธเ์ชงิรุก (Aggressive) ตอ้งรกัษาความเป็น Star ใหย้นืยง
ต่อไป และพฒันาต่อยอด เป็นโรงเรยีนสูค่วามเป็นเลศิ  
 

 
                                        



 

 

ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 

 
1. วิสยัทศัน์    โรงเรยีนวดัศรสีว่างและชุมชน ร่วมกนัพฒันาสง่เสรมิผูเ้รยีน ใหเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข 
เป็นคนด ีมคีุณธรรม และมคีวามรูค้วามสามารถตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. พนัธกิจ 
  1. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
        1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
   1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
  2. สง่เสรมิกระบวนการบรหิารและการจดัการสถานศกึษา 
 3. สง่เสรมิและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  4. การสง่เสรมิระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
3.   เป้าประสงค ์
      3.1 ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ในระดบัด ีขึน้ไป  
   1) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน เขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชัน้ 
  2) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ อภปิราย  แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็และแก้ปัญหา 
  3) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 
  4) ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูร 
  5) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
  6) ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างาน  
  7)  ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและวฒันธรรม อนัดขีองสงัคม 
  8)  ผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่ และความเป็นไทย  
  9)  ผูเ้รยีนมกีารยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
         10) ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจติสงัคม  
          3.2 โรงเรยีนมรีะบบการบรหิารและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัดเียีย่ม  
      1. โรงเรยีนมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน   
       2. โรงเรยีนมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
  3) การวางแผนและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 



 

 

  4) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
        3. การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา
ใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัดเียีย่ม 
       4. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาระดบัดเียีย่ม 
       3.3 ครจูดักระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัในระดบัดเียีย่ม ดงันี้ 
  1. ครมูกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วม 
  2. ครมูกีารจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ 
  3. ครมูกีารการตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 
และมปีระสทิธภิาพ 
        3.4 โรงเรยีนมรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิลในระดบัดเียีย่ม 
การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

4.   อตัลกัษณ์โรงเรยีน                     ผูน้ า ผูต้ามทีด่ ีตามแนววถิพีุทธ 

5.   เอกลกัษณ์ โรงเรยีน                   คนดวีถิพีุทธ 

6.  กลยุทธโ์รงเรยีน   

  กลยุทธท์ี ่1  สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
            1.1 ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
     1.2 ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 กลยุทธท์ี ่2  สง่เสรมิกระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 กลยุทธท์ี ่3  สง่เสรมิและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
 กลยุทธท์ี ่4  การสง่เสรมิระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินสภาพความส าเรจ็ของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการ
ประกนัคณุภาพในปีท่ีท่ีคาดคะเนว่าจะเกิดในอนาคต ( P2 ) 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 

ผลการประเมิน
สภาพ

ความส าเรจ็ 
Profile  1 

เป้าหมาย 3 
ปีข้างหน้า 
Profile  2 

มาตรฐานท่ี  1 คณุภาพของผู้เรียน   
ประเดน็พิจารณาท่ี  1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ด ี ดเียีย่ม 
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการ

คดิค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ 
ด ี ดเียีย่ม 

1.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหา 

พอใช ้ ด ี

1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ด ี ดเียีย่ม 

1.4 ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ด ี ด ี
1.5 ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดั

ระดบัชาต ิ
พอใช ้ ด ี

1.6 ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน ด ี ดเียีย่ม 
ประเดน็พิจารณาท่ี  1.2  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผู้เรียน 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

2.1 ดเียีย่ม ด ี ดเียีย่ม 
2.2  ดเียีย่ม ด ี ดเียีย่ม 
2.3 ดเียีย่ม ด ี ดเียีย่ม 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม ด ี ดเียีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ผลการประเมนิ
สภาพความส าเรจ็ 

Profile  1 

เป้าหมาย 3 ปี
ขา้งหน้า 
Profile  2 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

  

ประเดน็พิจารณาท่ี  1  การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิที่
สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

ประเดน็พิจารณาท่ี  2  การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

1 1) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้น
คุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

2 2) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้ี
ความเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

3 3)การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ด ี ดเียีย่ม 

4 4) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

ประเดน็พิจารณาท่ี  3   การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย
และร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

ประเดน็พิจารณาท่ี  4  การก ากบั  ตดิตาม  ประเมนิผลการ
บรหิารและการจดัการศกึษา 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี ผลการประเมนิ
สภาพ

ความส าเรจ็ 
Profile  1 

เป้าหมาย 3 ปี
ขา้งหน้า 
Profile  2 

มาตรฐานท่ี  3   กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 

  

ประเดน็พิจารณาท่ี  1  การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้ง
โอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วม 

ด ี ดเียีย่ม 

ประเดน็พิจารณาท่ี  2  การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบั
บรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ 

ด ี ดเียีย่ม 

ประเดน็พิจารณาท่ี  3   การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วาม
เขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

ด ี ดเียีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้ ผลการประเมนิ
สภาพ

ความส าเรจ็ 
Profile  1 

เป้าหมาย 3 ปี
ขา้งหน้า 
Profile  2 

มาตรฐานท่ี  4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล   
ประเดน็พิจารณา    การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

ด ี ดเียีย่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การก าหนดกลยทุธส์ถานศึกษา 
 

1. การสรา้งทางเลอืกกลยุทธ์ 
ตารางตารางจดัล าดบัความส าคญั (Priority Matrix): จุดแขง็ 

โอ
กา

สที่
ปร

ะเ
ดน็

ปัจ
จยั

 เน้
นจ

ะเ
กิด

 

S High Medium Low 
Hi

gh
 

1) โครงสรา้งสอดรบักบัการบูรณาการ 
2) เน้นการสรา้งคนด ี  
3) พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวใหม่ เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
4) ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามสามารถ เน้นการมส่ีวนร่วม 
5) ระบบอนิเตอรเ์น็ตเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
6) สถานทีส่ะอาด  ร่มรื่น ปลอดภยั 
7) มแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ 
8) หน่วยงานภายนอกเขา้มาสนบัสนุนการท างาน 
9) การบรหิารยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

1)แบ่งภาระงานชดัเจน 
2) ระบบบญัชพีสัดุถูกตอ้งตามระเบยีบ 
3) มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
4)สดัส่วนครชูายกบัครหูญงิใกลเ้คยีงกนั 
5) มนีวตักรรมการบรหิาร 

1) โครงสรา้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์
 

Me
di

um
 

1) เน้นการน าผลการวจิยัไปใช ้
2) ดแูลเอาใจใส่นักเรยีนด ี ผูป้กครองเชื่อมัน่ 
3) การป้องกนัรกัษาความปลอดภยัในโรงเรยีน 
4) ผูบ้รหิารเน้นการพฒันาคร ู
5) หอ้งเรยีนสะอาดปลอดภยั 

1) โครงสรา้งเอือ้ต่อการมส่ีวนรว่ม 
2) การมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 
3) บุคลากรเป็นคนด ี เป็นแบบอย่าง 
4) บุคลากรมคีวามรบัผดิชอบ สามคัคกีนั 

1) โครงสรา้งสอดรบักบัการประเมนิ 
2) การบรกิารสถานทีแ่กชุ่มชน 
3) อบต.สนับสนุนอาหารและนม 

Lo
w 

1) ครทู างานเป็นทมี   
2) บุคลากรตัง้ใจ  เสยีสละทุม่เท 

1) บุคลากรเอาใจใส่นักเรยีนด ี
2) มแีผนการใชจ้่ายงบประมาณชดัเจน 

 

 



 

 

ตารางตารางจดัล าดบัความส าคญั (Priority Matrix): จดุอ่อน 

โอ
กา

สที่
ปร

ะเ
ดน็

ปัจ
จยั

เน้
นจ

ะเ
กิด

 

w High Medium Low 

Hi
gh

 

1)  การก าหนดปฏทินิปฏบิตังิานไม่ชดัเจน 
2) ระบบงานขาดความชดัเจน 
3) ระบบสารสนเทศไม่คล่องตวั 
4) ผลสมัฤทธิน์ักเรยีนยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจ 
5) นักเรยีนอ่าน  คดิ  เขยีนไม่คล่อง 
6) จ านวนสื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ไมเ่พยีงพอ 
7) กระบวนการนิเทศ  ตดิตามไม่ชดัเจน 

1)  การระดมทรพัยากรไม่เหมาะกบั
ช่วงเวลาเกบ็เกีย่วผลผลติ 
2) ครมูกีารท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้
น้อย 
 

1) ร่วมกจิกรรมและบรหิารวชิาการ
ชุมชนน้อย 
2) ครผูลติสื่อการสอนน้อย 
3) ครมูภีาระงานมาก 
 

Me
di

um
 1) การสอนภาษาองักฤษไมม่ปีระสทิธภิาพ 

2) กระบวนการเสรมิแรงและพฒันาความคดินักเรยีนและบุคลากรน้อย 
1) การส่งเสรมิพฒันาผูป้กครองน้อย 
2) ครสูอนไม่ตรงวชิาเอก 

1) การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ล่าชา้ 

Lo
w 

1) เครอืขา่ยชุมชนร่วมพฒันาโรงเรยีนน้อย 
 

1) กระบวนการวางแผนใชเ้วลามาก 1. โครงสรา้งบงัคบับญัชาเพิม่ภาระ
งาน 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

            ตารางตารางจดัล าดบัความส าคญั (Priority Matrix): โอกาส 
 

โอ
กา

สที่
ปร

ะเ
ดน็

ปัจ
จยั

เน้
นจ

ะเ
กิด

 
O High Medium Low 

Hi
gh

 
1) ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง “บวร” 
2) กระบวนการเรยีนรูส้อดรบักบัศตวรรษที ่ 21 
3) การใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิตอ่สื่อสาร การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการ 
4) นักเรยีนโรงเรยีนใกลเ้คยีงมปัีญหาดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ดแูล
เดก็ไม่ทัว่ถงึ 
5) นโยบายและมาตรฐานการศกึษาสอดรบักบัทศิทางการพฒันาโรงเรยีน 
 

1) ชุมชนใหค้วามส าคญักบัการศกึษาของ
บุตรหลาน 
2) ผูป้กครองเขา้ถงึโรงเรยีนไดง้า่ย 
3) ผูป้กครองตอ้งท างานอาชพีส่งผลให้
ละเลยการดแูลบุตรหลาน 
4) ชุมชนใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีนด ี
5) สิง่แวดลอ้มสะอาด ปลอดภยั 
 

1) ชุมชนมเีวลาร่วมกจิกรรมโรงเรยีน 
2)การใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการเขา้ถงึ
ชุมชน 
 

Me
di

um
 1) โรงเรยีนตัง้อยูใ่นภูมทิศัน์ทีด่ ีเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

2) มแีหล่งเรยีนรู ้ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย 
3) การเคลื่อนยา้ยแรงงาน ส่งผลใหน้ักเรยีนเพิม่ 

1) ผูน้ าชมุชนมสีมัพนัธภาพทีด่กีบั
นักการเมอืง 
 

1) ผูป้กครองมคี่าใชใ้นการครองชพีสงู 

Lo
w 

   

 
 
 
 
 



 

 

ตารางตารางจดัล าดบัความส าคญั (Priority Matrix): อปุสรรค  
 

โอ
กา

สที่
ปร

ะเ
ดน็

ปัจ
จยั

เน้
นจ

ะเ
กิด

 
T High Medium Low 

Hi
gh

 
1) นักเรยีนมฐีานะยากจน 
2) การปรบัเปลีย่นนโยบายของรฐับาลส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูป้กครอง 
3) การเปลีย่นนโยบายส่งผลใหค้รมูภีาระงานเพิม่ขึน้ 
 

1) ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามยันกัเรยีนเมื่อ
ยู่ทีบ่า้น 
2) นักเรยีนใชภ้าษาไทยเป็นภาษาทีส่อง
ยุ่งยากในการเรยีนรู ้
3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสนับสนุน
การศกึษาน้อย 
4) ผูป้กครองบางส่วนมกีารศกึษาน้อย 
5) ขาดความเขา้ใจในการใชส้ื่อเทคโนโลย ี

1) ชุมชนไม่นิยมอ่านหนังสอื 
2) นักเรยีนเป็นคนต่างดา้วโยกยา้ย
สถานศกึษาบ่อย 

Me
di

um
 1) การรบัเดก็เลก็ของศูนยเ์ดก็เลก็ อบต. ส่งผลต่อจ านวนนักเรยีนทีจ่ะเขา้

เรยีนต่อในโรงเรยีน 
2) ระบบการท างานซ ้าซอ้นทัง้ส่วนของเอกสารและการกรอกงานในระบบ
ออนไลน์สรา้งภาระงานมาก 

1) การวดัและประเมนิผลเน้นดา้นความรู้
ความเขา้ใจ 
2) ค่านิยมในการบงัคบับุตรหลานใหเ้ชื่อ
ฟังสง่ผลใหน้ักเรยีนไม่กลา้แสดงออก 

1) สภาพความเป็นอยู่ของผูป้กครอง
และชุมชนไม่ถูกสุขลกัษณะ 

Lo
w 

1) ภาวะหนี้สนิของผูป้กครอง 
 

1) การส่งเสรมิและใชค้วามรูเ้ทคโนโลยี
การพฒันาอาชพีน้อย 

1) ผูป้กครองมคี่าใชจ้่ายสงู 

 
ตาราง (SWOT  Matrix) 



 

 

 



 

 

 
2. การวเิคราะหก์ลยุทธโ์ดยใชต้ารางเปรยีบเทยีบกลยุทธ์ 

(Quantitative  Strategic  Planning  Matrix : QSPM) 
 
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  Key Success Factor น ้าหนกั 

Weighted 
ค่าคะแนน         

กลยุทธพ์ฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศกึษา 

ผลคณูค่า
น ้าหนกั
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายส าคญั 0.20 5 1.00 
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน    

0.20 5 1.00 

ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์     0.20 4 0.80 
โอกาสส าเรจ็ / ทรพัยากรเพยีงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุม้ค่าผลลพัธ ์/ งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  Key Success Factor น ้าหนกั 
Weighted 

ค่าคะแนน         
ปลูกฝังคุณธรรม 

ความส านึกความเป็น
ชาตไิทย วถิชีวีติตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ผลคณูค่า
น ้าหนกั
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายส าคญั 0.20 4 0.80 
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน    

0.20 4 0.80 

ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์     0.20 4 0.80 
โอกาสส าเรจ็ / ทรพัยากรเพยีงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุม้ค่าผลลพัธ ์/ งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 18 3.60 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  Key Success Factor 

 
 

น ้าหนกั 
Weighted 

ค่าคะแนน         
พฒันาระบบการ
บรหิารจดัการใหม้ี
ประสทิธภิาพโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาลและ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

 
 

ผลคณูค่า
น ้าหนกั
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายส าคญั 0.20 5 1.00 
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน    

0.20 5 1.00 

ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์     0.20 4 0.80 
โอกาสส าเรจ็ / ทรพัยากรเพยีงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุม้ค่าผลลพัธ ์/ งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  Key Success Factor น ้าหนกั 
Weighted 

ค่าคะแนน         
เสรมิสรา้งความ
ร่วมมอืระหว่างผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งทุกภาค
สว่นในการสนบัสนุน

การศกึษา 

ผลคณูค่า
น ้าหนกั
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายส าคญั 0.20 5 1.00 
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน    

0.20 5 1.00 

ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์     0.20 4 0.80 
โอกาสส าเรจ็ / ทรพัยากรเพยีงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุม้ค่าผลลพัธ ์/ งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 
 
 
 

 



 

 

 
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  Key Success Factor 

 
น ้าหนกั 

Weighted 

ค่าคะแนน         
สง่เสรมิการพฒันา
ตาม อตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ของ

โรงเรยีน 

ผลคณูค่า
น ้าหนกัและค่า

คะแนน 

การตอบสนองนโยบายส าคญั 0.20 5 1.00 
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    0.20 5 1.00 
ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์     0.20 4 0.80 
โอกาสส าเรจ็ / ทรพัยากรเพยีงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุม้ค่าผลลพัธ ์/ งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 

3. แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกลยุทธแ์ละมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์ มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1.สง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหไ้ด้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
ประเดน็พจิารณาที ่ 
    1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการผูเ้รยีน 
    1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

2.สง่เสรมิกระบวนการบรหิาร
และการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ประเดน็พจิารณา 
1.การมเีป้าหมายหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนด
ชดัเจน 
2.การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
3.การมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรบัผดิชอบต่อผล
การจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน 
4.การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา 



 

 

3. สง่เสรมิและพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 
ประเดน็พจิารณา 
1.การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมี
สว่นร่วม 
2.การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 
3.การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่าง
เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ ์ มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4. การสง่เสรมิระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในทีม่ี
ประสทิธผิล 

มาตรฐานที ่4 การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
           4. กลยุทธแ์ละจุดเน้น 

กลยุทธ์ จดุเน้น 
1.สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน ใหไ้ดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา 

1. การเตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกาย อารมณ์สงัคมและสตปัิญญา 
ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัอย่างมคุีณภาพ 
2. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที1่-3 ทุกคนอ่านออก เขยีนได ้คดิเลข
เป็น และนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6  ทุกคนอ่านคล่อง  เขยีน
คล่อง คดิเลขคล่อง มทีกัษะการคดิขัน้พืน้ฐาน และทกัษะการเรยีนรู้
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ทุกคนอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ เขยีนสรา้งสรรค ์มทีกัษะการคดิขัน้พืน้ฐาน และทกัษะ
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการคดิวเิคราะห ์
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิม่ขึน้อย่างน้อย 
รอ้ยละ 3 
4. เพิม่ศกัยภาพนักเรยีน ดา้นคณิตศาสตร ์ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
ดา้นเทคโนโลย ี
5. เสรมิสรา้งสมรรถนะการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร  ใชก้ระบวนการกลุ่ม
ใน   การเรยีนรูแ้ละสรา้งภาวะผูน้ า ทุกชัน้เรยีน 
6.สง่เสรมิการพฒันานักเรยีนทุกระดบัใชใ้หเ้ป็นคนด ี มคุีณธรรม 
จรยิธรรม 

2.สง่เสรมิกระบวนการบรหิาร
และการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 

1. บรหิารจดัการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
2. สถานศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพภายในทีเ่ขม้แขง็และไดร้บัการ
รบัรองจากการประเมนิคุณภาพภายนอก   
3. สถานศกึษามรีะบบการบรกิารทีม่คุีณภาพ ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 



 

 

 

3. สง่เสรมิและพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1.จดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่น
ร่วม 
2.จดัการจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 
3. มกีารตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่าง
เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

4. การสง่เสรมิระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในทีม่ี
ประสทิธผิล 

1. สถานศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพภายในทีเ่ขม้แขง็และไดร้บัการ
รบัรองจากการประเมนิคุณภาพภายนอก   



 

 

5. การก าหนดกลยุทธส์ถานศกึษา 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

1.สง่เสรมิและพฒันา 
ศกัยภาพของผูเ้รยีนใหไ้ด้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา 

งานวิชาการ 
1.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการ 

 
1) รกัการอ่านสานฝันสูก่ารเขยีน 
2) เปิดโลกกวา้งดว้ยภาษาต่างประเทศ 
3) คณิตคดิสนุก 
4) คดิตามข่าว 
5) สง่เสรมิการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 
6) การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   NT, O-Net, Lss 

 2.โครงการพฒันาหลกัสตูร 1) หลกัสตูรปฐมวยั 
2) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - ระดบัประถมศกึษา- ระดบัมธัยมศกึษา 

 3.โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามศกัยภาพ 1) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัปฐมวยั 
2) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัประถม 
3) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัมธัยม 

 4.โครงการหอ้งสมุดมชีวีติ ครปูระจ าชัน้เกบ็การอ่านประจ าทุกเดอืน 
- กจิกรรมหนูน้อยนกัอ่าน(บนัทกึการอ่าน) 
- กจิกรรมหนูน้อยนกัเล่า 

- การด์อวยพร วนัแม่  วนัพอ่ เรยีงความ , เล่านิทาน 

- กจิกรรมประกวดนิทานเล่มเลก็   หนงัสอื pop-up 
 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
  - กจิกรรมสบืคน้ขอ้มลูจาก ICT และบนัทกึการคน้ควา้ตามแบบบนัทกึการอ่าน 

- กจิกรรมบูรณาการการแต่งกลอน  การวาดภาพ  การเขยีนเรยีงความเนื่องใน 
  วนัส าคญัต่างๆ เช่นวนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา วนัภาษาไทยแห่งชาต ิฯลฯ 
- กจิกรรมการอ่านภาษาไทย  กจิกรรมภาษาองักฤษ  วนัละค า 
- กจิกรรมตน้ไมพ้ดูได้ 

 5.โครงการสง่เสรมิสุขภาพอนามยั 1) หนูน้อยวยัใสใสใ่จสุขภาพ 
2) วยัใสสูว่ยัทนี(ทบูนีนัเบอรว์นั)  โรงเรยีนสขีาวตา้นยาเสพตดิ 
3) บรกิารงานอนามยัและหอ้งพยาบาล 
4) การวดัสมรรถภาพทางกาย 

 6.โครงการประชาธปิไตย 1) จดัตัง้สภานกัเรยีน 
2) การท าความสะอาดตามกลุ่มส ี
3) ด าเนินกจิกรรมหน้าเสาธง 
4) ท าความสะอาดโรงอาหาร 
5) นัง่สมาธกิ่อนเขา้เรยีนภาคบ่าย 

 7. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 1)  เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และวนัส าคญัทางศาสนา 
 2) การเขา้ค่ายคุณธรรม 
 3) การสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 4) การฝากออมทรพัยข์องนักเรยีน 

 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

 8.โครงการพฒันากจิกรรมลูกเสอืและ 
เนตรนาร ี

1) ลูกเสอืส ารอง 
2) ลูกเสอืรุ่นสามญั 
3) ลูกเสอืรุ่นใหญ่ 

 9.โครงการสง่เสรมิกฬีา 1) กฬีาขยายโอกาสทางการศกึษา 
2) กฬีาเครอืขา่ยประถม 

 10. โครงการอาหารกลางวนัและอาหาร
เสรมิ (นม) 

1. เตรยีมการประชุมวางแผนท าโครงการ เพือ่พจิารณาอนุมตัยิื่นเสนอโครงการ

ต่อเทศบาลต าบลหารแกว้ แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ 

2.ด าเนินการจดัซือ้เครื่องอุปโภคบรโิภค มาประกอบอาหารใหก้บันกัเรยีนทุก

คน 

ทุกวนั(วนัเปิดท าการสอน)โดยจา้งบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวนั 

พรอ้มจดัตกัอาหารใหน้กัเรยีน และลา้งเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย สว่นอาหารเสรมินม

ทางเทศบาลด าเนินการจดัส่งนมมาใหท้างโรงเรยีนแต่งตัง้เจา้หน้าทีต่รวจรบันม

และแจกจ่ายนกัเรยีนทุกคนวนัละ1ถุง 

3.ประเมนิผลโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม 

4.ตดิตาม ตรวจสอบ สรุป ประเมนิผล  และรายงานผล 

 

 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

2.สง่เสรมิกระบวนการบรหิาร
และการจดัการสถานศกึษา 

งานบริหารแผนและงบประมาณ 
1) โครงการสง่เสรมิการวางแผนพฒันา 
คุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 
1) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 2561-2563 
2) การจดัแผนปฏบิตักิารประจ าปี  

 3) การจดัท าป้ายไวนิลวสิยัทศัน์, อตัลกัษณ์, เอกลกัษณ์ปฏทินิปฏบิตังิาน และ
พนัธกจิ 

2)โครงการพฒันาระบบการเงนิและพสัดุ 1) แต่งตัง้เจา้หน้าทีก่ารเงนิ และพสัดุ 
2) จดัซือ้จดัหาวสัดุในการด าเนินงานการเงนิ และพสัดุ 

  3) จดัท าระบบการเงนิใหถู้กตอ้ง โปร่งใส และเป็นปัจจุบนั 
4) จดัท าระบบพสัดุใหถู้กตอ้งตามพ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 

 งานบุคลากร 
3) โครงการพฒันาบุคลากร 

1) การประชุม/อบรม/ศกึษาดงูาน 
2) การสง่เสรมิพฒันาการวจิยัในชัน้เรยีน 
3) การสรา้งขวญั และก าลงัใจ แก่คณะคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

 งานบริหารทัว่ไป 
4)โครงการสรา้งความสมัพนัธช์ุนชน 

1) การสรา้งเครอืข่าย และส่งเสรมิการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
2) การร่วมงานในชุมชน 
3) การประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
4) งานประจ าปี 
 
 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

 5)โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์อาคาร
สถานที ่

1)โรงเรยีนน่าอยู่ (การปรบัปรุงภูมทิศัน์ และสภาพทัว่ไป) 
2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
3) การก่อสรา้งอาคารอนุบาล 

 6) โครงการงานทะเบยีนนกัเรยีน 1) การรบั และจ าหน่ายนกัเรยีน 
2) การออกหลกัฐานทางการเรยีน 
3) การจดัท าขอ้มลู DMCและSchool Miss 
4) การจดัท าทะเบยีนนกัเรยีน 

 4)โครงการจดัระบบธุรการ สารสนเทศ 
และ 
เทคโนโลย ี

1) ปรบัปรุงระบบงานสารบญัใหถู้กตอ้งตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่า
ดว้ยงานสารบรรณ 
2) จดัซือ้ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
3) จดัระบบสารสนเทศใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
4) ปรบัปรุงระบบอนิเตอรเ์น็ท และอุปกรณ์เทคโนโลย ี

3. สง่เสรมิและพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

งานวิชาการ 
1) โครงการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนการ
สอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่น
ร่วม 

1) สง่เสรมิ และพฒันากระบวนการสอนดว้ยเครื่องมอื PLC 
2) นิเทศสรา้งสรรค ์
3) การพฒันาระบบการวดัผลประเมนิผล 

 
2)โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรู ้ 1) ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

2) ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

 3)โครงการสรา้งเครอืข่ายเพื่อการเรยีนรู้ 1) สรา้งเครอืข่าย กบั มลูนิธติ่าง ๆ 
2) สรา้งเครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยั 
3) สรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงานภาครฐั และเอกชน 
4) สรา้งเครอืข่ายกบัวทิยากรทอ้งถิน่ 

 

4)โครงการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงสูก่ารปฏบิตัเิพือ่ความยัง่ยนื 

1) เลีย้งปลานิล 
2) เพาะเหด็นางฟ้า 
3) ปลูกแกว้มงักรในบ่อซเีมนต์ 
4) ปลูกผกักางมุง้ 

 
 5) ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

  6) ธนาคารขยะ 
7) ขนมสรา้งอาชพี 

 งานบริหารทัว่ไป 
5) โครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 
1) การเยีย่มบา้น 
2) การแนะแนว 
3) ระบบการปกครองนกัเรยีน 
4) การใหทุ้นการศกึษา 
5) การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ 
6) การสง่เสรมิพฒันาการเดก็พเิศษ 



 

 

กลยุทธร์ะดบัสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

4. การสง่เสรมิระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในทีม่ี
ประสทิธผิล 

งานวิชาการ 
1. โครงการยกระดบัคุณภาพการจดั
การศกึษาโดยใชร้ะบบการประกนั
คุณภาพ 

1)  การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่พฒันาคุณภาพการ
จดัการศกึษา 
2) การขบัเคลื่อนระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยกระบวนการมสีว่นร่วม 
3) การประชาสมัพนัธผ์ลของการจดัคุณภาพการศกึษา 
4) รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ค่าเป้าหมายทีค่าดหวงั 
 

โรงเรยีนวดัศรสีว่างไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานดา้นผูเ้รยีน  มรีายละเอยีดดงันี้  
กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

1.สง่เสรมิและ
พฒันา ศกัยภาพ
ของผูเ้รยีนใหไ้ด้
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศกึษา 

งานวิชาการ 
1.โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการ 

 
4) รกัการอ่านสานฝันสูก่ารเขยีน 
5) เปิดโลกกวา้งดว้ยภาษาต่างประเทศ 
6) คณิตคดิสนุก 
7) คดิตามข่าว 
8) สง่เสรมิการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 
9) การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน NT,O-

Net, Lss 

 
ด ี

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

 2.โครงการพฒันา
หลกัสตูร 

1) หลกัสตูรปฐมวยั 
2) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - ระดบั
ประถมศกึษา- ระดบัมธัยมศกึษา 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

 3.โครงการสง่เสรมิการ
เรยีนรูต้ามศกัยภาพ 

1) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัปฐมวยั 
2) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัประถม 
3) การจดัซือ้วสัดุ ระดบัมธัยม 
 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

ระดบัคุณภาพ 



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
หมายเหตุ 

 4.โครงการหอ้งสมุดมี
ชวีติ 

ครปูระจ าชัน้เกบ็การอ่านประจ าทุกเดอืน 
- กจิกรรมหนูน้อยนกัอ่าน(บนัทกึการอ่าน) 
- กจิกรรมหนูน้อยนกัเล่า 

- การด์อวยพร วนัแม่  วนัพอ่ เรยีงความ , เล่า
นิทาน 

- กจิกรรมประกวดนิทานเล่มเลก็   หนงัสอื pop-
up 
- กจิกรรมสบืคน้ขอ้มลูจาก ICT และบนัทกึการ
คน้ควา้ตามแบบบนัทกึการอ่าน 
- กจิกรรมบูรณาการการแต่งกลอน  การวาดภาพ  
การเขยีนเรยีงความเนื่องใน  วนัส าคญัต่างๆ เช่น
วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา วนัภาษาไทย
แห่งชาต ิฯลฯ 
- กจิกรรมการอ่านภาษาไทย  กจิกรรม
ภาษาองักฤษ  วนัละค า  กจิกรรมตน้ไมพู้ดได้ 

ด*ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

 5.โครงการสง่เสรมิ
สุขภาพอนามยั 

1) หนูน้อยวยัใสใสใ่จสุขภาพ 
2) วยัใสสูว่ยัทนี(ทบูนีนัเบอรว์นั)  โรงเรยีนสขีาว
ตา้นยาเสพตดิ 
3) บรกิารงานอนามยัและหอ้งพยาบาล 
4) การวดัสมรรถภาพทางกาย 

ด*ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

 6.โครงการ
ประชาธปิไตย 

1) จดัตัง้สภานกัเรยีน 
2) การท าความสะอาดตามกลุ่มส ี
3) ด าเนินกจิกรรมหน้าเสาธง 
4) ท าความสะอาดโรงอาหาร 
5) นัง่สมาธกิ่อนเขา้เรยีนภาคบ่าย 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

 7. โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม 

1)  เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และวนัส าคญั
ทางศาสนา 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

 2) การเขา้ค่ายคุณธรรม      
 3) การสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่      
 4) การฝากออมทรพัยข์องนักเรยีน      
 8.โครงการพฒันา

กจิกรรมลูกเสอืและ 
เนตรนาร ี

1) ลูกเสอืส ารอง 
2) ลูกเสอืรุ่นสามญั 
3) ลูกเสอืรุ่นใหญ่ 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 

9.โครงการสง่เสรมิ
กฬีา 

1) กฬีาขยายโอกาสทางการศกึษา 
2) กฬีาเครอืขา่ยประถม 
 
 
 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 
 

 



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

 10. โครงการ
อาหารกลางวนั
และอาหารเสรมิ 
(นม) 

1. เตรยีมการประชุมวางแผนท าโครงการ เพือ่

พจิารณาอนุมตัยิื่นเสนอโครงการต่อเทศบาลต าบล

หารแกว้ แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ 

2.ด าเนินการจดัซือ้เครื่องอุปโภคบรโิภค มาประกอบ

อาหารใหก้บันกัเรยีนทุกคน 

ทุกวนั(วนัเปิดท าการสอน)โดยจา้งบุคคลภายนอกมา

ประกอบอาหารกลางวนั พรอ้มจดัตกัอาหารให้ 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม 
 

ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

  นกัเรยีน และลา้งเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย สว่นอาหารเสรมิ

นมทางเทศบาลด าเนินการจดัสง่นมมาใหท้าง

โรงเรยีนแต่งตัง้เจา้หน้าทีต่รวจรบันมและแจกจ่าย

นกัเรยีนทุกคนวนัละ1ถุง 

3.ประเมนิผลโครงการอาหารกลางวนัและอาหาร

เสรมินม 

4.ตดิตาม ตรวจสอบ สรุปประเมนิผล และรายงานผล 

 
 

     

 



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

2.สง่เสรมิ
กระบวนการ
บรหิารและการ
จดัการ
สถานศกึษา 

งานบริหารแผน
และงบประมาณ 
1) โครงการสง่เสรมิ
การวางแผนพฒันา 
คุณภาพการจดั
การศกึษาของ
สถานศกึษา 

1) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  
   2561-2563 
2) การจดัแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
3) การจดัท าป้ายไวนิลวสิยัทศัน์, อตัลกัษณ์, 
เอกลกัษณ์ปฏทินิปฏบิตังิาน และพนัธกจิ 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

2)โครงการพฒันา
ระบบการเงนิและ
พสัดุ 

1)แต่งตัง้เจา้หน้าทีก่ารเงนิ และพสัดุ 
2)จดัซือ้จดัหาวสัดุในการด าเนินงานการเงนิและพสัดุ 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

  3) จดัท าระบบการเงนิใหถู้กตอ้ง โปร่งใส และเป็น
ปัจจุบนั 
4) จดัท าระบบพสัดุใหถู้กตอ้งตามพ.ร.บ.การจดัซือ้
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

     

 งานบุคลากร 
3) โครงการพฒันา
บุคลากร 

1) การประชุม/อบรม/ศกึษาดงูาน 
2) การสง่เสรมิพฒันาการวจิยัในชัน้เรยีน 
3) การสรา้งขวญั และก าลงัใจ แก่คณะคร ูและ
บุคลากรทางการศกึษา 
 

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดบัคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
 งานบริหารทัว่ไป 

4)โครงการสรา้ง
ความสมัพนัธช์ุนชน 

1) การสรา้งเครอืข่าย และส่งเสรมิการมสีว่นร่วมใน
การจดัการศกึษา 
2) การร่วมงานในชุมชน 
3) การประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
4) งานประจ าปี 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอื 
ปีทีผ่่านมา 

 5)โครงการ
ปรบัปรุงภูมทิศัน์
อาคารสถานที ่

1)โรงเรยีนน่าอยู่ (การปรบัปรุงภูมทิศัน์ และสภาพ
ทัว่ไป) 
2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
3) การก่อสรา้งอาคารอนุบาล 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

 6) โครงการงาน
ทะเบยีนนกัเรยีน 

1) การรบั และจ าหน่ายนกัเรยีน 
2) การออกหลกัฐานทางการเรยีน 
3) การจดัท าขอ้มลู DMCและSchool Miss 
4) การจดัท าทะเบยีนนกัเรยีน 

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 4)โครงการ
จดัระบบธุรการ 
สารสนเทศ และ
เทคโนโลย ี

1) ปรบัปรุงระบบงานสารบญัใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ 
2) จดัซือ้ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
3) จดัระบบสารสนเทศใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
4) ปรบัปรุงระบบอนิเตอรเ์น็ทและอุปกรณ์เทคโนโลย ี

ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดบัคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
3. สง่เสรมิและ
พฒันากระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

งานวิชาการ 
1) โครงการสง่เสรมิ
กระบวนการเรยีน
การสอนทีส่รา้ง
โอกาสใหผู้เ้รยีนทุก
คนมสีว่นร่วม 

1) สง่เสรมิ และพฒันากระบวนการสอนดว้ยเครื่องมอื 
PLC 
2) นิเทศสรา้งสรรค ์
3) การพฒันาระบบการวดัผลประเมนิผล 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

 
2)โครงการศกึษา
แหล่งเรยีนรู ้

1) ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
2) ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม 

 3)โครงการสรา้ง
เครอืขา่ยเพือ่การ
เรยีนรู ้

1) สรา้งเครอืข่าย กบั มลูนิธติ่าง ๆ 
2) สรา้งเครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยั 
3) สรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงานภาครฐั และเอกชน 
4) สรา้งเครอืข่ายกบัวทิยากรทอ้งถิน่ 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 

4)โครงการน้อมน า
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงสูก่ารปฏบิตัิ
เพือ่ความยัง่ยนื 

5) เลีย้งปลานิล 
6) เพาะเหด็นางฟ้า 
7) ปลูกแกว้มงักรในบ่อซเีมนต์ 
8) ปลูกผกักางมุง้ 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 
 5) ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

  6) ธนาคารขยะ 
7) ขนมสรา้งอาชพี 

     



 

 

กลยุทธร์ะดบั
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดบัคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
 งานบริหารทัว่ไป 

5) โครงการระบบ
ดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน 

 
1) การเยีย่มบา้น 
2) การแนะแนว 
3) ระบบการปกครองนกัเรยีน 
4) การใหทุ้นการศกึษา 
5) การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ 
6) การสง่เสรมิพฒันาการเดก็พเิศษ 

 
ด ี

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
ดเียีย่ม 

 
1) เทยีบระดบั
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมนิคุณภาพ
ภายใน 
2)* คอื มคี่าคะแนน
สงูกว่าปีฐานหรอืปีที่
ผ่านมา 

4. การสง่เสรมิ
ระบบการประกนั
คุณภาพภายในที่
มปีระสทิธผิล 

งานวิชาการ 
1. โครงการ
ยกระดบัคุณภาพ
การจดัการศกึษา
โดยใชร้ะบบการ
ประกนัคุณภาพ 

1)  การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 
2) การขบัเคลื่อนระบบการประกนัคุณภาพภายในโดย
กระบวนการมสีว่นร่วม 
3) การประชาสมัพนัธผ์ลของการจดัคุณภาพ
การศกึษา 
4) รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
(SAR) 

ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

ส่วนท่ี  3 
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ 

 

ที ่ ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 

 งบประมาณทัง้สิน้ 295,800 295,300 286,800  
1. สาธารณูปโภค  6,0000 60,000 60,000  
2. งบส าหรบักนัไวฉุ้กเฉิน  ประมาณ 5% 11790 11765 11340  
3. กลุ่มงานบรหิารวชิาการ  ประมาณ 50% 117900 117650 113400  
4. กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ+งานบุคลากร+ 

งานบรหิารทัว่ไป  ประมาณ 45% 106110 105885 102060 
 

 งบด าเนินการ     
1. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 5,000 5,000 4,000  
2. โครงการพฒันาหลกัสตูร 2,000 2,000 2,000  
3. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามศกัยภาพ  

 ระดบัการศกึษาปฐมวยั                                                          
20,000 20,000 18,000  

4. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามศกัยภาพ  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน                                          

60,000 60,000 55,000  

5. โครงการหอ้งสมุดมชีวีติ                       5,000 5,000 4,500  
6. โครงการสง่เสรมิสุขภาพอนามยั           1,000 1,000 1,000  
7. โครงการประชาธปิไตย                               5,000 5,000 5,000  
8. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม       - - -  
9. โครงการพฒันากจิกรรมลูกเสอืและเนตรนาร ี  - - -  
10. . โครงการกฬีานกัเรยีน                         5,000 5,000 5,000  
11. โครงการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนการสอนที่

สรา้งโอกาส ใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นร่วม                 
2,000 2,000 2,000  

12. โครงการศกึษาแหล่งเรยีนรู ้                  10,000 10,000 10,000  
13. โครงการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่การเรยีนรู ้   - - -  
14. โครงการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่าร

ปฏบิตัใินโรงเรยีนเพือ่ความยัง่ยนื                       
3,100 3,100 3,100  

  
    

 



 

 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
2561 2562 2563 

15. โครงการยกระดบัคุณภาพการศกึษาโดยใช้
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา                                2,500 2,500 2,500 

 

16. โครงการสง่เสรมิการแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา     

6,000 6,000 6,000  

17. โครงการพฒันาระบบการเงนิและพสัดุ                                6,000 6,000 6,000  
18. โครงการพฒันาบุคลากร 1,500 1,500 1,500  
19. โครงการชุมชนสมัพนัธ์ 10,000 10,000 10,000  
20. โครงการปรบัปรุงอาคารสถานทีแ่ละภูมทิศัน์ 50,000 50,000 50,000  
21. โครงการงานทะเบยีนนกัเรยีน 2,500 2,500 2,500  
22. โครงการจดัระบบธุรการ สารสนเทศ และ

เทคโนโลย ี
30,000 30,000 30,000  

23. โครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 2,000 2,000 2,000  
24. โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม 1,000 1,000 1,000  

 รวม 235800 235300 226800  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนท่ี 4 

การก ากบั ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
 

การก ากบั  ตดิตาม  ประเมนิผล  และรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรยีนวดัศรสีว่างแบ่ง
ออกได ้ ดงันี้ 

 

1. การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน     
 

 เป็นการก ากบัตดิตามการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการทัง้หมดทีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันา
การศกึษา แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี และหรอืโครงการใหม่ที่เกดิจากนโยบายหรอืภารกิจเร่งด่วนที่
เกดิขึน้ระหว่างปีการศกึษา  เพื่อเร่งรดัใหม้กีารด าเนินการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผน  ตลอดจนประสาน
การก ากับ  ติดตาม การนิเทศ  และการตรวจสอบควบคุมภายในของโรงเรียน  เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานทัง้ในระหว่างภาคเรยีน เมื่อสิน้สุดภาคเรยีน เมื่อสิน้สุดปีการศกึษา และเมื่อสิน้สุดระยะเวลา
การด าเนินงานของแผน ซึ่งรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายใน ทีแ่ต่ง
ตัง้ขึน้ 

ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบติั 
 1.1.  ศกึษารายละเอยีดแผนพฒันาการศกึษา และปฏบิตัริาชการของโรงเรยีน 
 1.2.  จดัท าแผน ก ากบั ตดิตาม เพือ่เร่งใหม้กีารด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นแผน 
 1.3.  ด าเนินการก ากบั ตดิตาม ตามแผน 
 1.4.  ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานใหผู้ร้บัผดิชอบกจิกรรม/โครงการ 
 1.5.  ประเมนิ และสรุปผลการด าเนินการก ากบั ตดิตาม รายงานผูบ้รหิาร 
 

      ในแต่ละปีการศกึษา ไดก้ าหนดแผนการตดิตามประเมนิผลและรายงาน ไวด้งันี้ 
 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
  
 

ครัง้ท่ี  1 
-  ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏบิตัริาชการระยะครึง่แผน  
-  ประเมนิ สรุปวเิคราะหผ์ล และปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

กนัยายน  ภาคเรยีนที ่1 
 

ตุลาคม  ภาคเรยีนที ่1 

 
 
 

ครัง้ท่ี  2 

-  ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนระยะ
สิน้สุด  
   แผนปฏบิตัริาชการ 
-  ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มนีาคม ภาคเรยีนที ่2 
 

เมษายน ภาคเรยีนที ่2 

 

 



 

 

2. การนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล    

     การนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและรายงานผล เป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศภายในของโรงเรยีนวดัศรสีว่างซึ่งมแีนวทาง         
การด าเนินงาน ดงันี้ 
                   2.1   ส่งเสรมิสนับสนุนการน ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนมาก าหนดเป็นแนวทาง
ใน        การตดิตาม การด าเนินงาน 
                   2.2   ก าหนดแนวทางการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั การบรหิารและการด าเนินการของ
โรงเรยีน 
                   2.3   จดัท าแผนการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  และนิเทศภายในสถานศกึษา 
                   2.4   ตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  และนิเทศตามแผนทีก่ าหนด 

     2.5   รับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศภายในและให้
ขอ้เสนอแนะ เพือ่การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     2.6   สรุปรายงานการด าเนินการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล และนิเทศภายใน ต่อ
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน 
                   2.7   สง่เสรมิใหม้กีารประสานงานกบัคณะกรรมการและฝ่ายงาน ต่างๆ  ของโรงเรยีน 

ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบติั 
1) วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
2) จดัท าแผนการนิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิและรายงานผล 
3) เสนอแผนต่อฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4) คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและรายงานผลด าเนินงานตาม

แผนทีก่ าหนด 
5) จดัท าสรุปและรายงานผล 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี  5 
พนัธสญัญา 

 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาฉบบัน้ี จดัท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันายกระดบั
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนวดัศรสีว่าง  อ าเภอหางดง  จงัหวดั  เชยีงใหม่  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต  4 ตามตวัชีว้ดัและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเกณฑ์
ระดบัคุณภาพเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ระหว่างปีการศกึษา 2561   ถงึปีการศกึษา 2563 
 พนัธกจิสญัญาฉบบัน้ีจดัท าขึน้ระหว่าง นายรุ่งเรอืง  ล านวล   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัศรสีว่าง   
และ นายมานพ  แกว้ด ีประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนวดัศรสีว่าง  ว่าจะร่วมมอืกนัพฒันา
ยกระดบัคุณภาพของการสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาฉบบัน้ีตามบทบาท
อ านาจหน้าทีข่องแต่ละฝ่ายใหเ้กดิคุณภาพสงูสุด 
 
   (ลงชื่อ)...................................................ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
                  (นายรุ่งเรอืง  ล านวล)                ผูเ้สนอพนัธสญัญา 
 
   (ลงชื่อ)............................................... ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
                    (นายมานพ  แกว้ด ี)       ผูใ้หค้วามเหน็ชอบพนัธสญัญา 
  
   (ลงชื่อ)...................................................พยาน 
                   (นางสรอ้ยดวง  นนัโท) 
 

                               (ลงชื่อ)…………….………………….………… พยาน 
                ( นางนิสสรณ์  เอือ้งไพบูลย ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก. ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผน 
ข. ตวัชีว้ดัมาตรฐานคุณภาพการศกึษาเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าสัง่โรงเรียนวดัศรีสว่าง 

ท่ี 19 / 2560 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา  

โรงเรยีนวดัศรสีว่าง  ปีการศกึษา  2561 - 2563 
............................................................................... 

 เพือ่ใหก้ารดาเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัศรสีว่าง ปี  
2561–2563  ในวนัที ่19 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และส าเรจ็ตามวตัถุ 
ประสงค ์จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา39 แห่งพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2546 ขอ้ 13 แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของ โรงเรยีน                     
วดัศรสีว่าง ปี 2561 - 2563  ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย  

1.1 นายรุ่งเรอืง  ล านวล   ผูอ้านวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ  
1.2 นางสรอ้ยดวง  นันโท   รองผูอ้านวย โรงเรยีน  รองประธานกรรมการ  
1.3 นางอ าพร ขอดแกว้  หวัหน้าวชิาการโรงเรยีน  กรรมการ  
1.4 นางสาวประไพ  ตาค า หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป  กรรมการ  

  1.5 นางนิสสรณ์   เอือ้งไพบลูย ์ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางอญัชณา  สบืสกุล หวัหน้าธุรการ       ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 1. วางแผน ใหค้าปรกึษา และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้  
    2. อ านวยความสะดวกในการดาเนินการ  
    3. เป็นผูน้ าในการท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  
    4. น าการวพิากษ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรยีน  
    5. ควบคุมการวพิากษ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบทีก่ าหนด 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
  1.1  นายรุ่งเรอืง  ล านวล ผูอ้านวยการโรงเรยีน   ประธานกรรมการ  

1.2  นางสรอ้ยดวง  นนัโท   รองผูอ้านวย โรงเรยีน  รองประธานกรรมการ  
1.3 นางอ าพร ขอดแกว้  หวัหน้าวชิาการโรงเรยีน  กรรมการ  
1.4  นางสาวประไพ  ตาค า หวัหน้างานบรหิารทัว่ไป  กรรมการ  
1.5 นางนิสสรณ์   เอือ้งไพบลูย ์ หวัหน้างานบรหิารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

 1.6 นางอญัชณา  สบืสกุล ครชู านาญการพเิศษ ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 



 

 

1.7 นายวรีะ  ปาลตีา  ครชู านาญการพเิศษ  กรรมการ 
  1.8 นางใกลรุ้่ง  เตปา  คร ู ช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
  1.9 นายธนพล  ซมึกลาง ครชู านาญการพเิศษ  กรรมการ 
  1.10 นางวาสนา  เป่ียมทองค า  ครชู านาญการ   กรรมการ 
  1.11 นางวนัทนีย ์ ใจค า  ครพูีเ่ลีย้งเดก็พกิาร  กรรมการ 
 1.12 นางอรุณประภา      ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี  1. ร่วมวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรยีนวดัศรสีว่าง 

  2. สรุปผลการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรยีนวดัศรสีว่าง 
  3. จดัพมิพส์รุปผลการวเิคราะหส์ง่ใหค้ณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการท าแผนพฒันา  

คุณภาพการจดัการศกึษา  
  4. น าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยัภายใน และปัจจยัภายอกมาวเิคราะหเ์พือ่หาวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ เป้าประสงคข์องโรงเรยีน และพฒันาสูแ่ผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน ปี
การศกึษา 2561 - 2563  
  5. สรุปและประเมนิผลการจดักจิกรรม และจดัทาเป็นรปูเล่มเพือ่เสนอผูบ้รหิารต่อไป  
ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเรยีบรอ้ยถูกตอ้ง บงัเกดิผลดตี่อทาง
ราชการ  
            ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัค าสัง่แต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผดิชอบ เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ  

  
  ทัง้นี้ตัง้แต่ บดันี้เป็นตน้ไป 
 
 สัง่ ณ วนัที ่19 เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2561 

                                                                                 
                                  ลงชื่อ     

                                                                     (นายรุ่งเรอืง  ล านวล) 
                                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัศรสีว่าง 

                                วนัที ่19 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 


