
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

(ระยะ 4 ปี) 

พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖7 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดหนองพังตร ุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 
 

 
 
 
 



การให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 4  ปี 
ของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
........................................... 

 
            ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ครั้งที ่1 / 2564  
เมื่อวันที่  21  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 4  ปี   
(ปีการศึกษา 2564 – 2567)  ของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ แล้ว     
 

                        มีเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ระยะ 4  ปี ได้ 
 
 
 
 
 
 

         (ลงชื่อ)  ............................................... 
                      (นายธนวัต  การพานิช) 
      ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

            โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
กำหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และ
ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติกำหนดไว้ในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำและการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)  ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พร้อมทั้งกำหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในข้อ 16  โรงเรียนวัดหนองพังตรุจึงจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2564 - 2567 นี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการของผู้ปกครองและชุมชนกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำ 
และร่วมดำเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
                                    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                               
 

               

  

  

 

 

 

 



แนวทางในการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรยีนตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ระยะ 4 ป ี( 2564 - 2567) 
 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  เป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจในการจัดการศึกษาภาคบังคับให้กบั
ประชากรวัยเรียนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ  ในหมู่ที่  2,5 และหมู่ท่ี  8 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ   ตั้งอยู่เลขที่  180/1  หมู่  2  ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   มี
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบสลับภูเขา  การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาลอยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าม่วง  15  
กิโลเมตร   ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ระยะทาง  30  กิโลเมตร  การ
เดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดหนองพังตรุ  พ้ืนที่ประมาณ 12 ไร่ 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2477  ปีพ.ศ.2516 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พ.ศ. 2539 เปิดสอนตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันเปิดสอน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 7 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียน 4 หลัง อาคารฝึกงาน 
1 หลังอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง มีห้องเรียนและห้องพักครู รวม 24 ห้อง มีนักเรียนรวม  
225  คน ลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ำทางชลประทานใช้ในการเพาะปลูก  ประชาชน
ส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย  เดือนละ 3,000 - 6,000 
บาท นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยมาก สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  มีแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี  วัดหนองพังตรุ  
และแหล่งจักรสานในชุมชน  

 

ค่านิยมร่วม 

1. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
2. ทำงานเป็นทีมเชิงรุก และสร้างสรรค์ 
3. ให้บริการที่ดี  มีคุณภาพ 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรม 
5. โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

น้อมนำศาสตร์พระราชา   สู่ทักษะงานอาชีพ 
 

 

 



กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณธรรมนำความรู้  น้อมนำศาสตร์พระราชาบูรณาการจัดการเรียนรู้และทักษะงานอาชีพ 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ  
6. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
8. บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและกระบวนการ PLC 

 
        พันธกิจ 

 

1. จัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยเน้นทักษะงานอาชีพ 
2. จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชนมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. บูรณาการศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ยุทธศาสตร์ 
 

การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม   
จริยธรรม  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้มีทักษะงานอาชีพ 
 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 

1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมจัดการทางศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาบูรณาการการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ทักษะงานอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกลักษณ์โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

พังตรุสร้างงาน  เส้นสาน งานสวย 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

นักเรียนมีความเป็นไทย  ยิ้มใสไหว้สวย 
 

คำขวัญโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

มีความรู้ คู่คุณธรรม  
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  
 

ต้นขี้เหล็ก  
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
 

ดอกเฟ่ืองฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ประวัติของโรงเรียน (ความเป็นมา  วันที่ก่อตั้ง  สภาพทางภูมิศาสตร์ฯลฯ)  
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  ตั้งอยู่ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นพื้นที่ราบ 
 ก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอน  เมื่อ  วันที่  16  กันยายน  2477   ที่ดิน   เป็นที่ธรณีสงฆ์ขอ 
วัดหนองพังตรุ  ที่ดินใช้เป็นประโยชน์จัดการศึกษาของโรงเรียน 12 ไร่  23 ตารางวา  
ครูใหญ่คนแรก     นายดำรง (จุ้น)  แผ่ความดี  (พ.ศ. 2477 - 2484) 
พ.ศ.2484              ประชุม      กล่อมจิต   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ.2506               นายอนันต์     แสงทอง    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ.2516               เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5 
พ.ศ.2521               ใช้หลักสูตรการศึกษาพ.ศ.2521 และขยายการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พ.ศ.2527                นายวิมล          โสนน้อย        ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ.2531                นายอนันต์          แสงทอง      ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ.2539                เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  เปิดสอนตามโครงการขยาย

 โอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ.2541                เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษาตำบลพังตรุ 
พ.ศ.2542                นายประจักษ์    รักษาทรัพย์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ.2544               เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนหนองพังตรุ 
พ.ศ.2544                 นายประจักษ์    รักษาทรัพย์     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน 
พ.ศ.2546                  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544  จัดการศึกษาภาคบังคับ 
    ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
พ.ศ.2553                  นายวุฒิ   ปานชื่น  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุตามหลักสูตร  
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.2551 เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล     

พ.ศ. 2561 (2 ต.ต.61)  นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังตรุตามหลักสูตร  

                                การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 เข้าร่วมโรงเรียนเขตพ้ืนที่นวัตกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารโรงเรียนทั้งระบบ 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

การบริหารโรงเรียน 

การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร   +  บุคลากร  + ชมุชน 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมแรงร่วมใจ มุง่เน้นผลงาน มีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ 

โรงเรียนได้มาตรฐาน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมี
คุณภาพ 

มีความรู้คู่คุณธรรม 



รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 
 
1.  นายธนวัต การพานิช   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสายชล  ศรีจันทร์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

3.  นายชยพล  มากบุญมา   กรรมการผู้แทนครู 

4.  นางสาวอุษา  ฉุยเนย    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

5.  นายบรรจง  วัดมณี    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

6.  นางสาวจิรพรรณ  นุชนุ่ม   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

7.  นายกิตติศักดิ์  คงประสงค์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

8. นายเอกพงศ์  จันทร์เพ็ญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  นางสาวธปารย์เอื้อ    มณีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการ/กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโรงเรียนท่ีดำเนนิการ 

  1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรยีน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพื่อให้เด็กกลุ่มอายุ 

4 - 5  ปี ทุกคน ในเขต

บริการให้ได้รับการเตรียม

ความพรอ้มก่อนเข้าเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่  1 

 

- เด็กกลุ่มอายุ  4 - 5  

ปี  ในเขตบริการได้รับการ

เตรียมความพร้อม 

ร้อยละ100 

- เด็กกลุ่มอายุ  4 - 5  

ปี  ในเขตบริการได้รับการ

เตรียมความพร้อมมคีวาม

พร้อมรอ้ยละ 100 

-  ประชุมกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน/

ผูป้กครองนักเรียน 

- สำรวจเด็ก 

- จัดทำทะเบียนเด็ก 

- ประชาสัมพันธ์รณรงค์

การรับนักเรยีนเข้าเรียน 

 

- คำสั่งแต่งตัง้กรรมการ 

  / มอบหมายงาน 

- แบบสำรวจเด็ก(ทร.

14) 

- แบบบันทึกการเกณฑ์

เด็กเข้าเรียน 

- ทะเบียนนักเรียน 

- แบบบันทึกพัฒนาการ 

2. เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม

อายุย่างเข้าปีที่ 6 – 15 

ปีในเขตบริการให้ได้รับ

การศกึษาภาคบังคับ

อย่างเท่าเทียมกัน 

 

- นักเรียนทั้งเด็กทั่วไป    

ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส  ใน

เขตบริการที่ได้รับ

การศกึษาภาคบังคับ ร้อย

ละ100 

-ผูเ้รียนออกกลางคัน  ไม่

เกินร้อยละ 1 

- ประชุมผูป้กครอง/

กรรมการสถานศกึษา      

ขั้นพื้น 

- จัดทำทะเบียนนักเรียน 

-  สำรวจการเข้าเรียน 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

- การประชาสัมพันธ์ 

-คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมาย

งาน 

-แบบสำรวจเด็กเข้าเรียน 

-ทะเบียนนักเรียน 

 

3. เพื่อพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ประชากรในวัยเรียนใน

เขตบริการ 

 

- การจัดให้มฐีานข้อมูล

ประชากรอายุ 4 – 15  

ปีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 95 

-การพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศนักเรียน 

-ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน 

 

-ข้อมูลสารสนเทศ   

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

-ทะเบียนนักเรียน 

-ข้อมูล OBEC/DMC 

-แบบสำรวจข้อมูลเด็ก 

(ทร.14) 
 

   

 

 

 

 



   แผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่  1 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

1. ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน/ผูป้กครองนักเรียน 

2. สำรวจขอ้มูลเด็ก (ทร.14) 

3. จัดทำทะเบียนเด็ก 

4. การประชาสัมพันธ์ 

5. สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐาน

ทางการเรยีน 

1. ประชุมกรรมการสถานศึกษา/

ผูป้กครองนักเรียน 

2. บริการจัดทำสำมะโนประชากรวัย

เรียน 

3.การประชาสัมพันธ์ 

4.วันสำคญั 

5.ส่งเสริมสุขภาพและจัดระบบดูแล ฯ 

6.การประกันคุณภาพภายใน 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 
  

         2. พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. ผู้เรยีนมีคุณธรรม

จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึ

ประสงค ์

 

-ผู้เรยีนปฏิบัติตนเป็น

นักเรยีนที่ดีของโรงเรยีน  

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม ่ 

ผู้ปกครองและเป็นสมาชิกที่

ดีของชุมชมและสงัคม 

รอ้ยละ 85 

- เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม  

- กจิกรรมส่งเสริมคณุธรรม

และจริยธรรมในโรงเรียน 

-.กจิกรรมวันสำคัญต่างๆ 

 

-บันทึกการสังเกต 

-สรุปผลการจัดกิจกรรม 

-ผลงานของผู้เรยีน     

-รูปภาพ 

-คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

-โครงการ/กจิกรรม 

 

3. ผู้เรยีนมีความใฝ่รู ้

ใฝ่เรียน 

 

- ผู้เรยีนมีนสิัยรักการอา่น 

สนใจ แสวงหาความรูจ้าก

แหล่งตา่ง ๆ รอบตัว และ

สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง

ได้ รอ้ยละ 80 

-ผู้เรียนสามารถเรียนรูเ้ป็น

ทีม รอ้ยละ 75 

-ผู้เรยีนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้

รอ้ยละ 80 

 

- กจิกรรมศึกษาแหล่งการ

เรียนรูท้ั้งภายในภายนอก

สถานศึกษา 

- กจิกรรมส่งเสรมิการอา่น 

การฟัง การพูดและการ

เขียน 

- กจิกรรมการทำงานโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 

- กจิกรรมการสืบค้น ข้อมลู

โดยใช้สื่อเทคโนโลยี/

ห้องสมุด 

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู ้

- บันทึกการใช้แหล่งการ

เรียนรูแ้ละเทคโนโลย ี

-บันทึกการอ่านการเขยีน  

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

-แผนการจัดการเรียนรู ้

-โครงการ/กจิกรรม 



4. ผู้เรยีนคดิเป็น ทำเป็น

รูจ้ักการวเิคราะห์อย่างมี

เหตุผล 

 

-ผูเ้รียนที่มีความ สามารถ

ในการคิดเป็นระบบ  คดิ

สรา้งสรรค์คดิแก้ปัญหาได้

รอ้ยละ80 

 

- กจิกรรมการเรียนรูแ้บบ

โครงงาน/แฟม้งาน/แบ่งกลุ่ม

ศึกษาคน้ควา้ 

 

- โครงงานของผู้เรยีน 

- ผลงาน ชิน้งาน 

- แผนการจัดการเรยีนรู ้

- โครงการ/กจิกรรม 

5. ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 3 ตามหลักสูตรที่

กำหนด 

 

-  ผู้เรยีนทุกระดับช้ันมีผล

การเรยีนใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรูสู้งขึน้โดยเฉพาะ 

ระดับ ช้ัน ป.3  /  ป.6  

และ ม.3  รอ้ยละ 70 

-จัดกจิกรรมที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญและหลากหลาย 

-จัดกจิกรรมส่งเสรมิการใช้

แหล่งการเรียนรู/้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเนน้ทักษะ

อาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนซ่อม

เสรมิ 

รายงานผลทดสอบ RT  NT / 

O - net  กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ที่กำหนด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่  2 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2564  2565 2566 2567 

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมนักเรียน  

- การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม 

-การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ   

- การรณรงค์ เผยแพร่การดูแล

สุขภาพ 

-จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญและหลากหลาย 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

แหล่งการเรียนรู้ 

- กิจกรรมพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

-กิจกรรมค่ายลูกเสือตา้นยา

เสพติด และต่อต้ายอบายมุข

ต่างๆ  

- กิจกรรมกีฬาสีภานใน 

ภายนอก 

1.โครงการวิถีพุทธ 

2.โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ 

4. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

5. โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน

โรงเรียน 

6. โครงการโรงเรียนสีขาว 

7. โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 

8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(ยุวเสถียรคุณ ยิม้ใส ไหว้สวย) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

         

 

 

 

 

 

 



3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพื่อกำหนดขอบเขต 

บทบาท หน้าที่ ความ

รับผดิชอบและมาตรฐาน

การปฏิบัติของผูม้ีส่วน

ร่วมใน การบริหารและ

จัดการศึกษา 

 

-ระดับความสำเร็จการ

กำหนดบทบาทหน้าที่ของ

บุคลากรในสถานศกึษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูเ้รียน ผูป้กครองนกัเรียน 

-ระดับความสำเร็จของ ผู้มี

ส่วนร่วมในการเข้าร่วม

บริหารและจัดการศกึษา

ตามบทบาทหน้าทีใ่นการ

เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาฯ 

แผนปฏิบัติการประจำปี 

- การประชุมครูและ

คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

และผูป้กครองนักเรียน 

 

- คำสั่งแต่งตัง้

คณะทำงาน 

- บันทึกการประชุม 

- แผนภูมกิารบริหารจัด

การศกึษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการ 

-รายงานการประกัน

คุณภาพภายใน 

- รายงาน SAR 

2. คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานมี

ส่วนร่วมในการบริหาร

และจดัการศกึษา 

 

- ระดับความสำเร็จการ

กำกับดูแลตามบทบาท

หนา้ที่ ที่ระเบียบ กฎหมาย

ทีก่ำหนดไว้ 

 

- มกีารประสานงาน 

- จัดประชุมคณะ 

กรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

-การตดิตามผล 

การดำเนินงาน 

-การประเมินผล 

- คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 

- บันทึกการกำกับ

ติดตาม 

-รายงานผลการ

ดำเนนิการตามโครงการ 

3. ประสิทธิภาพ          

ของการบริหารและ    

จัดการศึกษา 

 

-ระดับความสำเร็จของการ

บริหารงานตามนโยบายที่

ปฏิบัต ิ

-ระดับความสำเร็จของการ

บริหารงานตามแผนปฏบิัติ

การประจำปี 

-ระดับความสำเร็จของการ

บริหารสถานศกึษา  

-ระดับความสำเร็จการ

บริหารและข้อมูล

สารสนเทศ  

- การประชุมคณะครูและ

คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน /

ผูป้กครอง 

- มกีารตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามแผน 

-การสรุป/ประเมินผล 

 

- คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 

- ข้อมูลสารสนเทศ 

- รายงานโครงการ 

- การรายงานประจำปี 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

4. สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้  

-ระดับความสำเร็จของ

การบริการทางวิชาการแก่

บุคคลและชุมชน 

-ระดับความสำเร็จของ

การสร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 

-ระดับความสำเร็จของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(PLC) ระหว่างบุคคลใน

สถานศกึษาและชุมชน 

-ระดับความสำเร็จของ

ของการยกย่องเชิดชู

เกียรติผูม้ผีลงานใฝ่รู้ 

ใฝเ่รียน 

-การประชุม

คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน /

ผูป้กครอง/ชุมชน 

-การระดมทรัพยากร 

-การสร้างและพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(PLC) 

-การประชาสัมพันธ์ของ

สถานศกึษาผ่านเว็บไซต์ 

และ Facebook ของ

โรงเรยีน  

 

-คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการร่วมกับ

ชุมชน 

-บันทึกการประชุม 

-ข้อมูลสารสนเทศ 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 

-เกียรตบิัตร 

-รายงานโครงการ 

- บันทึกการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (PLC) 

- Facebook:โรงเรียนวัด

หนองพังตรุ อำเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2564  2565 2566 2567 

-การประชุมคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน /

ผูป้กครอง/ชุมชน 

- การระดมทรัพยากร 

- การสร้างและพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา/ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 

- กิจกรรมพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา 

- กิจกรรมอบรม พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศกึษา  

 

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

2.โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 

3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

4. โครงการพืน้ที่นวัตกรรม 

5. โครงการพัฒนาบุคลากร  

6. โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

7 โครงการส่งเกสริมการจัดการศกึษา

และพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนระดับปฐมวัย  

8 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 

ประเทศไทยระดับปฐมวัย 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพื่อพัฒนาครูและและ

บุคลากรทางการศกึษา 

ให้มคีุณธรรมจริยธรรม 

และมีจรรยาบรรณที่ดี

และเหมาะสม 

 

-ครู บุคลากรมคีุณธรรม

จรยิธรรม และมี

จรรยาบรรณของความ

เป็นครู รอ้ยละ 100 

 

 

-การอบรม 

ประชุมสัมมนา 

-ทัศนศึกษาดูงาน 

-การนเิทศ กำกับและ

ติดตามผล 

-สรุป/ประเมินผล 

 

-ทะเบียนการอบรม 

-คำสั่ง/บันทึกการประชุม 

-แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 

-รายงานการอบรม 

สัมมนา  

 

2. เพือ่พัฒนาสมรรถนะ

ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในการ

จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 

-ครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน

คัดกรองนักเรียน เป็น

รายบุคคล ร้อยละ100 

-ครูออกแบบการเรียนรู้

และจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ มุ่งเนน้

ให้เกิดทักษะงานอาชีพ 

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม และมีการ

วัดผลประเมินผลที่

หลากหลายร้อยละ 75 

-ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้

ต่อการเรียนรู้  ร้อยละ80 

- ศกึษาค้นคว้าใน การ

จัดการเรยีนรู้ใน    กลุ่ม

สาระ ร้อยละ 80 

 

-การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การวัดผลและ

ประเมินผล 

-การผลติ จัดหาและ

พัฒนาการใช้สื่อ

เทคโนโลย ี

-อบรม/ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ ทั้งรูปแบบ 

Face to Face และรูปแบบ 

On line ตามสถานการณ์  

-ทัศนศึกษาดูงานแหล่ง

เรียนรูต้่างๆ 

-ข้อมูลสารสนเทศผูเ้รียน

รายบุคคล 

-รายงานผลการ

ดำเนนิงานโครงการ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-ทะเบียนการใชส้ื่อและ

เทคโนโลย ี

-ทะเบียนการใช้แหล่งการ

เรียนรู ้

-เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

กิจกรรม 

-รายงานผลโครงการ 

- รายงานการอบรม  

 

 

 



 

แผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่  4 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2564  2565 2566 2567 

- การอบรม ประชุมสัมมนา 

- ทัศนศึกษาดูงาน 

- การนิเทศ กำกับและติดตาม

ผล 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผล 

- การผลติ จัดหาและ

พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี 

- อบรม/ประชุมเชงิปฏิบัติการ 

- กิจกรรมเยี่ยมบา้น

นักเรียน 

- กิจกรรมนิเทศการศกึษา 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน  

3. โครงการพืน้ที่นวัตกรรม 

4. โครงการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา  

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและจัดทำ

สาระหลักสูตรสอดคล้อง

กับความตอ้งการของ

ท้องถิ่น  พัฒนาหลักสูตร

ตามโรงเรียนนำร่องพื้นที่

นวัตกรรมทางการศกึษา 

 

-ระดับความสำเร็จ    

การจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาที่สอดคล้อง

กับท้องถิ่น 

-ระดับความสำเร็จของ   

คณะกรรมการ

สถานศกึษาปฏิบัติตาม

บทบาทหนา้ที่ ระเบียบ 

กฎหมายที่กำหนด 

-ประชุมคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

-ประชุมเชงิปฏิบัติการ 

-การจัดทำหลักสูตรแก่

ครูและบุคลากรของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และหลักสูตรท้องถิ่น 

 

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

จัดทำหลักสูตร 

-บันทึกการประชุม 

-หลักสูตรสถานศกึษา

บูรณาการภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

-เอกสารประกอบ

หลักสูตร 

-รายงานโครงการ 

2.การนำหลกัสูตรไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ 

 

-ครูนำหลักสูตรมาใช้ ใน

การจัดการเรียนรู ้ร้อยละ

100 

-ครูที่มแีผนการจัดการ

เรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็น

สำคัญร้อยละ 100 

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ตามหลักสมรรถนะของ

ผูเ้รียน 10 ประการ 

-ทัศนศึกษาเปิดโลกกว้าง

สู่การเรียนรู้ 

-นิเทศ ตดิตาม กำกับ

และประเมินผล 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ 

-การรายงานโครงการ 

-หลักสูตรภูมปิัญญา

ท้องถิ่น เน้นทักษะอาชีพ 

3. การประเมินผลการใช้

หลักสูตร ทบทวน

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 

-ระดับความสำเร็จของ

การปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

-ระดับความสำเร็จของ

สถานศกึษามีหลักสูตร  

-ประชุมคณะกรรมการ  

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

-การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

-การประเมินผลการใช้

หลักสูตร 

 

-คำสั่งแต่งตั้ง 

-บันทึกการประชุม 

-ประเมินผลการใช้และ

พัฒนาหลักสูตร 

-หลักสูตรสถานศกึษา

ฉบับปรับปรุง  

 

  

 

 

 

 



บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาในโรงเรียน 
 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 4 งาน ดังนี้ 
 

 

 

การบรหิารงานวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานทั่วไป 

1. มีความรูแ้ละเป็นผู้นำ

ด้านวิชาการ  

2. มีความรู ้มีทักษะ มี

ประสบการณ์ด้านการ

บริหารงาน  

3. สามารถใช้ความรูแ้ละ

ประสบการณ์แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  

4. มีวสิัยทัศน์  

5. มีความคิดรเิริ่ม

สร้างสรรค์  

6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้มุ่งพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ  

7. รอบรู้ทางดา้น

การศกึษา  

8. ความรับผดิชอบ  

9. แสวงหาข้อมูล

ข่าวสาร  

10. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ  

11. ใช้นวัตกรรม

ทางการบริหาร  

12. คำนึงถึงมาตรฐาน

วิชาการ 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจ

หนา้ที่ และกิจกรรมใน

หน่วยงาน  

2. มีความรูร้ะบบ

งบประมาณ  

3. เข้าใจระเบียบงาน

พัสดุและการเงิน  

4. มีความซื่อสัตย์ สุจรติ  

5. มีความละเอียด

รอบคอบ  

6. มีความสามารถในการ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

7. หมั่นตรวจสอบการใช้

งบประมาณอยู่เสมอ  

8. รายงานการเงินอย่าง

เป็นระบบ  

 

1. มีความรู ้ทักษะ 

ประสบการณ์ในการ

บริหารงานบุคคล  

2. เป็นแบบอย่างที่ดี  

3. มีมนุษยสัมพันธ์  

4. มอีารมณ์ขัน  

5. เป็นนักประชาธิปไตย  

6. ประนีประนอม  

7. อดทน อดกลั้น  

8. เป็นนักพูดที่ดี  

9. มีความสามารถใน

การประสานงาน  

10. มีความสามารถจูง

ใจใหค้นร่วมกันทำงาน  

11. กล้าตัดสินใจ  

12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  

 

1. เป็นนักวางแผนและ

กำหนดนโยบายที่ดี  

2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและ

วินจิฉัยสั่งการที่ดี  

3. มีความรู้ และบริหาร

โดยใช้ระบบสารสนเทศที่

ทันสมัย  

4. เป็นผู้ที่มี

ความสามารถในการ

ตดิต่อสื่อสาร  

5. รู้จักมอบอำนาจและ

ความรับผดิชอบแก่ผูท้ี่

เหมาะสม  

6. มีความคล่องแคล่ว 

ว่องไว และตื่นตัวอยู่

เสมอ  

7. มีความรับผดิชอบงาน

สูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

อุปสรรค  

8. กำกับ ตดิตาม และ

ประเมินผล  

 



2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

                บทบาททีส่ำคัญของครูและบุคลากรทางการศกึษาเรื่องของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของโรงเรียน จะต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง

ประกอบด้วยหน้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

   2.1  การปฏิบัติงานของครูอย่างมีระบบ  

   2.2  การประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  

   2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของ

ตนเองได้ โดยจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้ง

หน่วยของการเรียนที่อาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศกึษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตน

สอนอยู่ 

 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผล

หรอืสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรอืพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศกึษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและ

การใชส้ื่อที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสรา้งสรรค์

ความรูค้วบคู่การเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผูเ้รียนหมายความว่า ตอ้งลดบทบาทการบอกของครู

มาเป็นการทำงานร่วมกับผูเ้รียน โดยอำนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนได้มบีทบาทในการเรียนมากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อย

เพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน พจิารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรอืหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมาก

น้อยเพียงใด มปีัญหาและอุปสรรคที่ตอ้งแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำเพื่อจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร    

สำหรับบทบาทของครูและบุคลากรในการเตรียมการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่อง

จากการประกันคุณภาพภายใน อกี 3 ประการ คอื 

 1. ร่วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศกึษา (sar) 

 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก ( สมศ.) 

  3. รับข้อเสนอแนะจากผูป้ระเมินภายนอกมาดำเนินการให้มกีารพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

          นอกจากนี้แล้ว บทบาทของครูและบุคลากรทางการศกึษา จะต้องมคีุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีจรรยาบรรณที่

เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ชุมชน  และที่สำคัญครูและบุคลากร จะคำนึงถึง  สมรรถนะ  ในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 



1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี 

1. ความสามารถในการวาง

แผนการปฏิบัติงาน  

1.1 ความรูค้วามเข้าใจในการ

วางแผน  

1.2การวางแผนการ

ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  

2. ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน  

2.1การปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผน  

2.2 ความมุง่มั่นกระตอืรอืร้น

ในการปฏิบัติงาน  

2.3 การใชค้วามคิด

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  

2.4 การยึดหลักการประหยัด

ในการปฏิบัติงาน  

2.5 การนำนวัตกรรมมาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย  

3 ผลการปฏิบัติงาน  

3.1 ความถูกต้องของผลการ

ปฏิบัติงาน 

3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์

ของผลการปฏิบัติงาน 

 

1 ความสามารถในการ

สร้างระบบการ

ให้บริการ  

1.1 การศกึษาความ

ต้องการของ

ผูร้ับบริการ  

1.2 การจดัระบบการ

ให้บริการบนพื้นฐาน

ของขอ้มูลความ

ต้องการ 

2 ความสามารถในการ

ให้บริการ  

2.1 ความตัง้ใจ เต็มใจ 

และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ  

2.2 การศกึษาผลการ

ให้บริการเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการ 

1 ความสามารถในการ

วิเคราะห์ตนเอง  

1.1 การวิเคราะห์

จุดเด่น จุดด้อยของ

ตนเอง  

1.2 การเลือกวิธี

พัฒนาตนเองให้

เหมาะสมกับจุดเด่น จุด

ด้อย.  

2. ความสามารถใน

การใชภ้าษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร  

2.1การจับใจความ 

การสรุปจากการอ่าน

และการฟัง  

2.2 ความชัดเจนใน

การอธิบาย และ

ยกตัวอย่าง  

2.3 การตัง้คำถามได้

ตรงประเด็น  

3 ความสามารถใน

การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อ

การแสวงหาความรู้  

   3.1 การจับใจความ 

และการสรุปจากการ

อ่านและการฟัง  

   3.2 ความชัดเจนใน

การอธิบาย และ

ยกตัวอย่าง  

1 ความสามารถในการ

วางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน

เป็นทีม  

1.1การมสี่วนร่วมในการ

วางแผนร่วมกับผูอ้ื่น  

1.2 การรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ื่น 

1.3 การยอมรับข้อตกลง

ของทีมงาน 

2 ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน  

2.1 ความเต็มใจใหค้วาม

ร่วมมอืในการปฏิบัติงาน  

2.2 ความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ที่ของตน 

2.3การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ 

หรอืผูต้ามได้เหมาะสมกับ

บทบาท  

2.4 ความร่วมมอืกับ

ทีมงานในการแก้ปัญหาการ

ปฏิบัติงาน 

 2.5 การสนับสนุนให้

กำลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติ

ผูอ้ืน่ในโอกาสที่เหมาะสม 

 



การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบรกิารที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทมี 

     3.3 ตั้งคำถามได้ตรง

ประเด็น 

4 ความสามารถในการ

ติดตามความ 

เคลื่อนไหวทางวิชาการ 

และวิชาชีพให้ทันต่อ

ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ี

  4.1 การใช้ Computer 

เบือ้งตน้  

  4.2 การใช้สื่อและ

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน  

   4.3 การใช้ สื่อSocial 

Media  

   4.4 การเลือกใช้แหล่ง

การเรียนรูท้ี่หลากหลาย มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(PLC)กับผูป้ระกอบอาชีพ  

5 ความสามารถในการ

ประมวลความรู้ และนำ

ความรูไ้ปใช้วเิคราะห์  

 และสังเคราะห์องค์

ความรู ้เพื่อนำไปใช้พัฒนา

งาน และการผลิต

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

มาใช้งาน 

 

 

 

 

 



2. สมรรถนะประจำสายงาน  

 

การจัดการเรียนรู้ 

 

การพัฒนาผู้เรยีน 

 

การบรหิาร 

จัดการชั้นเรยีน 

 

การวเิคราะห์                    

สังเคราะห์และการ

วิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับ

ชุมชน 

1.ความสามารถใน

การสรา้งและพัฒนา

หลักสูตร  

1.1 การดำเนินการ

สรา้ง / พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทอ้งถิ่น.  

1.2 การนำหลักสตูร

สถานศึกษา หรอื

หลักสูตรทอ้งถิ่นไปใช้

ให้บรรลุจุดประสงค์  

1.3 การนำผลการ

ประเมินการจัดการ

เรียนรูม้าใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 

2 ความสามารถใน

เนื้อหาสาระทีส่อน

ระดับประถม 8 กลุ่ม

สาระวิชาและระดับ

ปฐมวัย 

1 ความสามารถในการ

ปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม  

1.1การจัดกจิกรรมได้

หลากหลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของผู้เรยีน 

 1.2การจัด หรอื

สอดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรมไดส้อดคล้องกับ

สาระการเรียนรู ้

2 ความสามารถในการ

พัฒนาทักษะชวีิต สุขภาพ

กาย และสุขภาพจิต  

3.การจัดกจิกรรมให้

ผู้เรยีนดูแลตนเองดา้น

สุขภาพกาย เพื่อการ

ดำรงชีวติที่ด ี

4.การจัดกิจกรรมมุ่งให้

ผู้เรียนทำงานกับคนอ่ืนได้

ยอมรับความคิดเห็นและ มี

สุขภาพกาย/จิตท่ีด ี

1 ความสามารถในการ

จัดบรรยากาศการเรยีนรู้  

1.1 การจัดกจิกรรม 

หรอืสนับสนนุใหน้ักเรียน

กล้าแสดงความคดิเห็น 

พูดคุย โต้ตอบในสิ่งที่

เก่ียวข้องกับบทเรยีน 

1.2 การจัดกจิกรรมให้

ผู้เรยีนปฏิบัตงิานร่วมกนั 

1.3 การจัดมมุ

ประสบการณ์ และสือ่ที่

เอือ้ต่อการเรยีนรูใ้ห้แก่

ผู้เรยีน  

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเรียนรู้

อย่างมีความสุข 

2. ความสามารถในการ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

3. ความสามารถในการ

กำกับ ดูแล การจัดการ

ช้ันเรยีนที่ดีเหมาะสมกับ

วัยของผู้เรยีน 

1.  ความสามารถในการ

วิเคราะห์ จาก 

- สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

จุดแข็ง จดุอ่อนของ

สถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรยีนรู ้

2. ความสามารถในการ

สังเคราะห ์จาก 

- การจัดทำแผนงาน/

โครงการจัดการเรียนรู ้

- การบูรณาการความรู้

ทั้งภายใน และระหว่าง

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

3.ความสามารถในการ

เขียนผลงานทางด้าน

วิชาการ เช่น เอกสาร 

ตำรา คู่มอื 

4.ความสามารถในการ

จัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 

1 ความสามารถใน

การนำชุมชนมีส่วน

ร่วมในกจิกรรม

สถานศึกษา  

1.1 การประสานให้

ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา 

1.2 การจัดกจิกรรม

เพื่อบริการชุมชนให้

เข้ามาใช้สถานศึกษา

เป็นแหล่งการเรียนรู ้

และสนัทนาการ 

2 ความสามารถใน

การเขา้ร่วมกจิกรรม

ของชุมชน เช่น งาน

บุญประเพณีต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการบริหารงบประมาณ (ปี2564  – 2567) 

      ในการใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่

โรงเรยีนนำมาใช้วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่กำหนด ดังน้ี 

           1. ระดับก่อนประถมศึกษา   จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน  X  1,700   บาท 

           2. ระดับประถมศึกษา         จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน  X  1,900   บาท 

   3. ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน  X  3,500   บาท 

              ทั้งนีไ้ม่คิดคำนวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจา้งประจำค่าจ้างชั่วคราวและเงินอืน่ที่

จ่ายพร้อมกับเงินเดอืน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน งบดำเนนิงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและ

อนุมัตจิาก สพฐ. และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหาร

กลางวันสำหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอื่น ๆ และเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ที่พึงมี

และพึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา หรือโครงการที่จัดทำรองรับ

สำหรับการบริหารงบประมาณรายการนัน้ ๆ ต่อไป  สำหรับค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า 

ประปา โทรศัพท์ ต้องกำหนดตั้งรายจ่ายงบประมาณเท่ากับหรอืมากกว่า ยอดรายจา่ยรวมประจำเดือน

ประมาณ 2-3% ทุกเดือนหรอืทุกรอบชำระค่าใช้บริการ จำนวน 12 เดือน ทั้งนีเ้มื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใน

แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปีการศกึษานั้น ๆ 
 

แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศกึษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวสิัยทัศน์ ที่กำหนด 

ควรมีการสร้างเครื่องมอื กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผูแ้ทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา 

ในการร่างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดใหม้ีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนด 

บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผดิชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสรา้งหรอืทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผน 

การดำเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพรอ้มทั้งรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผดิชอบแก่คณะ

ครู 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่าง 

ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ 

ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ใหส้อดคล้องและทันกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ 



7. มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มกีารนำและเปิดโอกาสให้ 

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

ตามแผน 

                     8. มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศกึษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรอื

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายปีอยู่เสมอ 

    9. ผูบ้ริหารมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และมีความเป็นผู้นำที่จะนำโรงเรียนไปสู่

วิสัยทัศน์ได้จรงิ พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดรเิริ่มตัวอย่างงานหรอืวิธีการทำงานอย่าง

ง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูอยู่เสมอ 

10. มีความพยายามหรอืมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ 

ครูตามที่กำหนดไว้ 

11. มีความพยายามหรอืมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ 

12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมอืหรือข้อตกลง 

ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่กำหนดไว้ 

13. มีการตดิตาม วัดผลและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ดังนี้ 

ประจำปีการศกึษา 2564 - 2567 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำ              

ปีการศกึษานั้น ๆ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางสาวธปารย์เอือ้   มณีสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 

2. นายศราวุฒิ   ไทยถานันดร์               กรรมการ 

3. นางแสงเดือน     ไทยถานันดร์            กรรมการ 

4. นางปภังกร        ทองเงนิ                  กรรมการ 

5. นางสาวบุปผา  หนุนภักดี    กรรมการ 

6. นางคนึงนิตย์   พิทักคีรี                กรรมการ 

7. นางเสาวนีย์   เศษศรี    กรรมการ 

8. คณะกรรมการสถานศกึษา ( 7 คน)     กรรมการ 

9. นายชยพล   มากบุญมา   กรรมการและเลขา ฯ 
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คำสั่งโรงเรียนวัดหนองพังตร ุ
ที่ ...../ 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ( 2564-25๖7) 
…………………………………………………………………………………………… 

 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี  (2564-25๖7) ของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เปน็ไปตามนโยบายของการ
ดำเนินการจัดการศึกษาตามภารกจิของโรงเรียน และเพื่อให้เป็นกรอบควบคุมการปฏิบัติตามแผนการบริหารสถานศึกษา  จึงแต่งตั้ง
บุคคล ต่อไปนี ้
คณะกรรมการอำนวยการ 
  1. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณสีุวรรณ ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ  
  2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร ์ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 

3. นางปภังกร  ทองเงิน   ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  4. นางสาวบุปผา  หนุนภักดี   ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  5. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูชำนาญการพเิศษ  กรรมการ 
  6. นายชยพล  มากบญุมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
  1.  นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวบุปผา หนุนภักดี   ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  3.  นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  4.  นางเสาวนีย์  เศษศรี   คร ู    กรรมการ 
  5. นายชยพล  มากบญุมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสมใจ    บุญเต็ม  ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่   1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  ความต้องการของโรงเรยีน  ชุมชน หรือประเมินความต้องการและความจำเป็นใน
การพัฒนาในส่วนรับผิดชอบ 
  2.  นำข้อมูลจากข้อ 1 มาวางแผนการดำเนินงานโดยระดมความคิดพิจารณากำหนดโครงการ/ งานท่ีจะดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร เพื่อดำเนินการ 
  3.  ดำเนินการตามแผนโดยนำข้อสรุปจากข้อ   2  มายกร่างแผนงาน/โครงการของโรงเรียน 

 4.  ตรวจสอบความถูกต้อง  รวบรวมและจัดส่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่   ที่รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ  จัดทำรูปเล่มรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  4.  ดำเนินการอื่นตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
 
   ให้ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายปฏิบตัิหน้าที่  ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง  ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
     ( นางสาวธปารย์เอื้อ  มณสีุวรรณ)์ 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัหนองพังตรุ   

 

 


