
๑ 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๒ 

 

ส่วนที ่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   ตั้งอยู่เลขท่ี ..-...  หมู่ ๕   
ถนน .........-.......ต าบลคลองสะแก   อ าเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  
๑๓๒๖๐  โทรศัพท์  ๐-๓๕-๒๕๙-๓๘๙    โทรสาร  -  e-mail Schoolwatsadet@gmail.com สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๑.๓  มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๒   หมู่บ้าน  ได้แก่ ต าบลคลองสะแก , ต าบลปากจั่น  

๒.ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๐  อยู่ในหมู่ที่  ๕  ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเป็นโรงเรียน
ประชาบาล  ตั้งแต่วันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐  โดยมีเจ้าอาวาส อุบาสก อุบาสิกาวัดเสด็จอนุญาตให้ใช้
ศาลาการเปรียญวัดเสด็จเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ๔  จ านวน ๔  ห้อง มีจ านวน
นักเรียน  ๑๐๑  คน  ต่อมาวัดได้มอบที่ดินจ านวน  ๑๕ ไร่ ๒  งาน  ส่วนครูได้ยืมตัวจากโรงเรียนต่าง ๆ 
ในอ าเภอนครหลวงมาช่วยสอน  ครูมี  ๔  คน 
 ในปลายปี ๒๕๒๐  นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ได้มีครูเพ่ิมขึ้นเป็น ๖  
คน ในปี ๒๕๒๑  ได้เปิดขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น  ป.๑ - ๖   มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน โดยได้
ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลังเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๓  ห้องเรียน  และได้รับ
งบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑   หลัง  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  มีครู  ๘ คน 
  ในปี ๒๕๒๒  มีครู เพ่ิมขึ้นอีก  ๒  คน  และได้รับบริจาควัสดุก่อสร้าง  ส้วม ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง         
กรมโยธาธิการเจาะบ่อบาดาลให้ ๑ บ่อ  กรมอนามัยและผู้ใหญ่สง่า  ศรีประเสริฐ ให้งบประมาณก่อสร้าง
ถังเก็บน้ า 
  วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๒๒ ได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโดยพระราชสังวรญาณวัดศิลขันธาราม  
จังหวัดอ่างทองและนายสุชาติ  พัววิไล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการก่อสร้าง  และท าพิธีเปิดป้าย
อาคารเรียนเมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๒๓  โดย นายจริญญา  พึ่งแสง  รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน  โดย
ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน  ๔๖๐,๐๐๐  บาท  นายคุณ  ศรีประเสริฐ บริจาคสมทบ  
๕๐๐,๐๐๐  บาท สร้างอาคารเรียน ๘  ห้องเรียนและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่  ป.๑ – ๖ มีนักเรียน ๒๑๔ คน  ครู  ๑๐ คน  
และได้ด าเนินปรับปรุง  กิจกรรม  และอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนมีดังนี้ 
 



๓ 

 
๑. สร้างอาคาร  สหกรณ์  ร้านค้า 
๒. สร้างโรงฝึกงาฯ 
๓. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. สร้างศาลาท่าน้ า 
๕. สร้างเรือนเพาะช า 
๖. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ชุมชน”  ของจังหวัด 
๗. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  “สุขศึกษาสายการศึกษา”   
ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑ 

และทางราชการส่งครูมาช่วยสอนอีก ๒  คนและวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๒๔  นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ 
ครูใหญ่ ย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอนครหลวง นายสะอาดเป็นผู้รักษาการแทน 
  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๒๕  นายอรุณ  นงเยาว์  ครูใหญ่โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร  ได้ย้ายมา
เป็นครูใหญ่  จนถึงวันที่  ๑๖   ธันวาคม ๒๕๒๕ 
  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๒๖   ตามค าสั่งของ  สปจ.พระนครศรอยุธยา  ได้แต่งตั้งนางลัดดา  ป้อมสุข  
มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ตามค าสั่ง  ที่ ศธ. ๑๔๓๙.๐๓/๕๔๑  
  ปี ๒๕๒๙  ขยายชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบ มีจ านวน ๒๘ คนและได้รับบริจาคพระพุทธรูปประจ า
สถานศึกษาและวัสดุปกรณ์ในการสร้างฐานเพ่ือประดิษฐ์องค์พระ จาก  ดร.สง่า  ศรีประเสริฐ  และ              
คุณบุญมาก  ศรีประเสริฐ  ร่วมกับประชาชนบริจาคเป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาทและได้มีการท าบุญฉลอง
โรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๕๐,๐๐๐  บาท   
  ปี  ๒๕๒๙   ได้ปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมรั้วรอบอาคาร  มูลค่า  ๑๖,๐๐๐  บาท  และปรับปรุง
อาคารโรงฝึกงานเพ่ือใช้เป็นที่ท าการกลุ่ม “ศรีทักษิณ”  มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท  และได้จัดหาเงินสมทบอีก 
๕,๐๐๐ บาท  และ ได้รับเงินบริจาคจาก  ดร.สง่า  ศรีประเสริฐ  เป็นเงิน  ๖,๕๐๐  บาท 
  ปี ๒๕๓๑ ต่อเติมห้องเรียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาทและปรับปรุงโรงอาหาร  มูลค่า  5,000 บาท 
  ปี ๒๕๓๔  ได้จัดสร้างห้องสมุดเพ่ิมเติม 
  ปี ๒๕๓๕  จัดท าห้องผู้บริหาร  ห้องประชุม  และห้องพยาบาล  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  
                      ดร.สง่า  ศรีประเสริฐ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ชุดรับแขก  ๕,๗๐๐  บาท   
  ปี ๒๕๓๖  ร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
  ปี ๒๕๔๐  ได้งบประมาณท าโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ๘๙,๙๙๙  บาท  
  ปี ๒๕๔๗  โรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือก  เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  (โรงเรียนในฝัน) 
  ปี ๒๕๕๑  โรงเรียนผ่านการรับรอง สมศ. รอบ ๓ 
 
 



๔ 

 
ปรัชญาโรงเรียน 
 “  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  ประสานสังคม ” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 แสด  ด า 
 

เอกลักษณ์ 
สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สู่สังคม 
 

อัตลักษณ์  

เด็กดีน่ารัก สุภาพ เรียบร้อย กล้าแสดงออก รู้ทันเทคโนโลยี 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 
๔. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ๑. อาคารเรียน   ๓  หลัง  อาคารประกอบ  ๕  หลัง   
               อาคารคหกรรม  ๑   อาคาร   โรงครัว  ๑  หลัง   ห้องสมุด  ๑  หลัง  ห้องส้วม  ๔  หลัง 
 ๒. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   ๑๒   ห้องเรียน แบ่งเป็น 
     ชั้นอนุบาล ๑ – ๒  =  ๑  :  ๒ 
     ชั้น ป. ๑ – ป. ๖ =  ๑  :   ๑   :   ๑  :   ๑  :  ๑  :  ๑  
     ชั้น ม. ๑ – ม. ๖ =  ๑  :   ๑  :   ๑  :  - :  -  :  - 



๕ 

 
๓. โครงสร้างการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔ 



๖ 

 
๔. ข้อมูลบุคลากร 
ตาราง ๑  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา นักการภารโรง  โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ - ๑    ๓๙ ๘  ปี 

ครูประจ าการ ๓ ๑๑ -   ๓๘ ๑๒ ปี 

พนักงานราชการ - ๒  - - ๒๓ ๑ ปี 
นักการ / ภารโรง ๑ -  - - ๓๘ ๑๒  ปี 

ลูกจ้างชั่วคราว  ๒ - -  -  ๒๘  ป ี

รวม ๖ ๑๓ ๑ ๑๐ ๘ ๔๐  

 

ตาราง ๒  แสดงรายละเอียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนประจ าชั้น 

๑ นางสาวอลิสสา  บุญช่วย ผู้บริหาร ศศ.ม. การบริหารการศึกษา - 
๒ นางนงนุช  ไทยสงคราม ครู คศ.๓ กศ.ม. พลศึกษา อนุบาล ๒ 

๓ นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์  ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกปฐมวัย อนุบาล ๓ 

๔ นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง ครู คศ.๒ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๕ นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม พนักงานฯ ค.บ. การประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

๖ นางวรรณี  ขลังธรรมเนียม ครู คศ.๓ คบ. ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๗ นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา ครู คศ.๓ ค.บ. สังคม ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๘ นางสาวพนมพร  สวนบุญ ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๙ นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า ครู คศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
๑๐ นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๑๑ นางพัชรี  พิมพิลา ครู คศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๒ นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ ครู คศ.๒ ค.ม. การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๓ นายกรกฎ  พักเรือนดี ครู คศ.๑ ค.บ. นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑๔ นางนภาวรรณ  สุขดี ครู คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑๕ นายสมคิด  ขลังธรรมเนียม ครู คศ.๒ ค.บ. พลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๖ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัตร ครู คศ.๓ ค.ม. การจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑๗ นายทวีวัฒน์  คุ้มสุข อัตราจ้าง ค.บ. ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



๗ 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน 
ตาราง ๒  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  ๒ ๙ ๒๐ ๒๙ 

อนุบาลปีที่  ๓ ๒๑ ๘ ๒๙ 
รวม ๓๐ ๒๘ ๕๘ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒ ๑๔ ๒๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๑๓ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐ ๑๗ ๓๗ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ ๑๑ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๗ ๑๘ 

รวม ๗๙ ๗๙ ๕๘ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑๔ ๑๐๐ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๖ ๑๗ ๓๓ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๒ ๗ ๑๙ 
รวม ๔๒ ๓๔ ๗๖ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๕๑ ๑๔๑ ๒๙๒ 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ภาษาไทย ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๒๒ ๑๓.๑๑ 

ภาษาอังกฤษ ๔๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๗.๓๖ ๗.๒๔ 
คณิตศาสตร ์ ๔๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๙๓ ๒๖.๖๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๔๙.๕๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๖๙ ๒๙.๕๓ 
 



๘ 

 
ตารางที่ ๔  เปรียบเทียบคะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๖๐-๖๑ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๓๙.๖๗ ๔๐.๒๒ +๐.๕๕ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๒๕ ๒๗.๓๖ -๒.๘๙ 
คณิตศาสตร ์ ๓๐.๑๗ ๒๖.๖๗ -๓.๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๒.๒๒ ๒๙.๕๙ -๒.๖๙ 
คะแนนรวมเฉลี่ย ๔ วิชา ๓๓.๐๘ ๓๐.๙๕ -๒.๑๓ 

 

 
ตารางที่ ๕  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย ๗๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๔๔.๙๕ ๑๑.๔๘ 

ภาษาอังกฤษ ๔๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๒๕.๕๒ ๕.๘๒ 
คณิตศาสตร์ ๖๐.๐๐ ๘.๐๐ ๑๒.๑๗ ๓๐.๘๖ 

วิทยาศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๐.๖๗ ๙.๗๓ 
 

  ตารางท่ี ๖ เปรียบเทียบคะแนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๖๐-๖๑ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๐.๒๗ ๔๔.๙๕ +๔.๖๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๖๗ ๒๕.๒๕ -๒.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๘.๑๓ ๓๐.๘๖ +๑๒.๗๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๗ ๓๐.๖๗ +๑.๖๐ 
คะแนนรวมเฉลี่ย ๔ วิชา ๒๘.๗๖ ๓๒.๙๑ +๔.๒๑ 

 
 
 



๙ 

 
 
ตารางที่ ๗  เปรียบเทียบ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา           
ปีที่  ๓  ของโรงเรียน กับระดับเขตพ้ืนที่  
 

ระดับ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

โรงเรียน ๔๑.๒๐ พอใช้ ๓๑.๐๙ ปรับปรุง ๔๔.๒๘ พอใช้ 
เขตพ้ืนที่ ๕๔.๑๒  ๔๗.๕๔  ๔๘.๘๔  

ประเทศ ๕๓.๗๓  ๔๗.๑๙  ๔๘.๐๗  

  

ตารางที่  ๘  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ (NT)                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบ ปี ๖๐-๖๑ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ความสามารถด้านภาษา ๔๓.๐๗ ๔๑.๒๐ -๑.๘๗ 

ความสามารถด้านค านวณ ๒๕.๙๓ ๓๑.๐๙ +๕.๑๖ 

ความสามารถด้านเหตุผล ๔๔.๑๗ ๔๔.๒๘ +๐.๑๑ 

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๓๗.๗๒ ๓๘.๘๖ ๑.๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สวนที่ ๒ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย    

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ    
๕ ปี ซึ่งเป็น การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการ ที่ส าคัญ คือ  

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่ จ าเป็นส าหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย 
เป็นสังคม คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 



๑๑ 

 
รับผิดชอบต่อ สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ๑๕  

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐  ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็น ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ ๒๐ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบ เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว”  

 
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    

มีจิต สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการ ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ ฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การ ของภาคีการพัฒนา  

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนา ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

 



๑๒ 

 
๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ 

ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน 
และ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ     
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 

เป้าหมายรวม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของ สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ  
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิต ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย ๑๖  

๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชน ทุกคน มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม  

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และ ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการ
ผลิตและ ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มี ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ          

ของส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืน  
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลใน สังคมไทย  



๑๓ 

 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙ 
 
วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ  

๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือ ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศ ลดลง  

 
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ประกอบ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ใน ๑๗ การแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต  



๑๔ 

 
๒) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
๓) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
๔) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
๕) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก  
 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ  
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต  
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี

ปรองดอง  
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
 

พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ยุทธศาสตร์  
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ  

พัฒนา ประเทศ  
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
 
 
 



๑๕ 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  ภาค  ๑ 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาระดับสากล  

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์  

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
๒. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที ่ 
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
๔. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
๕. สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าประสงค์  
๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต  
๒. กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม  
๔. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
๕. ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วิสัยทัศน์  
ผู้รับบริการการศึกษาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑  และมีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา  
พันธกิจ  
๑. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกระดับทุก

ประเภท อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  



๑๖ 

 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุกประเภท สู่ทักษะในศตวรรษที่ 

๒๑ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีอัตลักษณ์ของชาวอยุธยา  
๓. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานศึกษา  
๔. พัฒนาการผลิตและการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกันกับการพัฒนาอาชีพ และความ

ต้องการ แรงงานในอนาคต  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
๓. พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการจัดการสถานศึกษา  
๕. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาอาชีพ และความต้องการ

แรงงานใน อนาคต  
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
  
พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 
 
 



๑๗ 

 
 เป้าหมาย  
  ๑. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง และ ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

๒. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการ เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี  

๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็น โรงเรียนนวัตกรรม  

๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม  
ยุคใหม ่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล อย่างเป็นระบบ  

๗. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการ จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ  ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบสาม              
เมื่อวันที่ ๗   ถึง  ๙  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู 
และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่ ๙  แสดงผลการประเมินรอบที่ ๓ จาก สมศ. ระดับการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
น้ าหนักคะแนน คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมในการศึกษาในขั้นต่อไป    ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     ๑๕.๐๐ ๑๒.๕๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๑๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่ งชี้ที่   ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ ง เสริมบทบาท                
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

รวม ๑๐๐ ๙๒.๓๐ ดีมาก 

 
 



๑๙ 

 
ตาราง  ๑๐  แสดงผลการประเมินรอบที่ ๓ จาก สมศ. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    ๒๐.๐๐ ๙.๙๑ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๑๐๐ ๘๗.๒๙ ดี  
 
 
 
 
 



๒๐ 

 
ในภาพรวมได้รับการรับรองจากสมศ. 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้ขอรับการประเมินภายนอกจากสมศ. รอบสามนั้นปรากฏผล
การประเมิน ๒  มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ระดับปฐมวัย   ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ระดับดี  
จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้    
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระดับดีมาก จ านวน  ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ ระดับดี จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ และพอใช้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ที่ ๕ ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน  และได้เสนอจุดที่ควรพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๑. ข้อเสนอแนะ 
   ๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑.๑  ควรปรับระดับผลของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๒  ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการ
เรียนรู้อื่นทุกระดับชั้น 
   ๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 
การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๕ ที่ พบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ นั้น โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครู 
อาจารย์ในโรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ ท าให้ทราบว่า มีนักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
เด็กสมาธิสั้นเพ่ิมมากขึ้น ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง เนื่องจากปัญหาสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
ครูขาดการติดตามผลเด็กท่ีมีปัญหา ด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนจึงวางแผนที่จะจัดท าโครงการ  
 ๑. พัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนบริการ  ส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย  ได้แก่  อาหารกลางวันฟรี  อาหารเสริมนม  อาหารเสริมเกลือไอโอดีนและธาตุเหล็ก  
ตรวจสุขภาพ  และการกีฬา  จัดสภาพแวดล้อมที่ ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
แก้ปัญหานักเรียนน้ าหนัก/ส่วนสูง สูงกว่าเกณฑ์ก าหนด 
 ๒. จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้การบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
เดียวกันและข้ามกลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านกระบวนการคิดและการใช้ภาษาสื่อสาร  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )   



๒๑ 

 
 ๓.  จัดโครงการเสียงตามสายโดยจัดแบ่งและหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ห้องเรียนละ  ๑  คน
ต่อวัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดและการปฏิบัติงาน 
  ๔.  จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมและ
แก้ปัญหากระบวนการกลุ่มในระดับต่าง ๆ ฝึกการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  และระบบทีมงาน 
 ๕. จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทยโดยจัดหาเครื่องดนตรีไทยให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหาทางด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์  โดยจัดให้กับ
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งในเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะชุมนุม 
 ๖.   จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด  โดยจัดหาหนังสือและคอมพิวเตอร์และจัดมุมหนังสือใน
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้   
 ๗.  โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและสาระ
เพ่ิมเติม  พัฒนาระบบงานธุรการในชั้นเรียน   การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามกระบวนการปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยก าหนดให้มีมาตรฐานประเมินครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและรายงาน  ภาคเรียนละ  ๑ 
ครั้ง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๙.   จัดโครงการนิเทศภายใน โดยใช้การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหัวหน้าช่วงชั้นนิเทศภายใน
ช่วงชั้นเดียวกันและมีคณะกรรมการนิเทศภายใน  เพื่อก ากับติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ๑๐.  จั ดโครงการงานสัมพันธ์ชุมชน  เป็นการเ อ้ือต่อกัน  ในลักษณะชุมชนสู่บ้ าน                
บ้านสู่ชุมชน  ส่งผลให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน  ช่วยจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 ๑๑. จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคัดแยกเด็กตาม
ความสามารถด้านการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมด้านการเรียนและโครงการส่งเสริมการเรียนในลักษณะ
ทุนการศึกษา อาหารกลางวันและค่าพาหนะ  เป็นต้น เพ่ือเสริมในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้สนองต่อความ
ต้องการ 
 ๑๒. จัดโครงการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยจัดหาคอมพิวเตอร์จากงบประมาณบริจาคให้
นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ือสร้างนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ๑๓. จัดโครงการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน โดยการเรียนรู้จากห้อง
พิเศษต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนและศึกษานอกสถานที่  โดยใช้หลักการบูรณาการการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ  เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง 
 
สภาพโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   
  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย ใช้เทคนิค 
SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน              
ซึ่งม ี ๔   ประเด็น ดังนี้  



๒๒ 

 
๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม

ภายใน หน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดีหรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  
๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยหลักของ

สภาพแวดล้อม ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์  

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของภาพ
แวดล้อม ภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวยหรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  

๔. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม 
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่
ประสบ ผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 ๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S)  
   ๑.๑ สภาพชุมชนที่อยู่ในชนบท  อยู่ใกล้วัดเสด็จ   สถานีอนามัยคลองสะแก    
  ๑.๒  มีโรงงานอุสาหกรรม  มีประชากรประมาณ ๖,๐๐๐ คน ประชากรที่ย้ายถิ่นฐาน
ประมาณ  ๑,๐๐๐  เศษ ท าให้มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 

๑.๓ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นประจ า 
 

 ๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  ๒.๑ อยู่ใกล้แม่น้ าท าให้น้ าท่วมทุกปีที่มีน้ ามามาก 
  ๒.๒ อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  
  ๒.๓ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 
  ๒.๔ ขาดครูด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
  ๒.๕ ขาดงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
 
 ๓. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) 
  ๓.๑ มีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริเวณวัดเสด็จ   
  ๓.๒ มีวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสาขา  
  ๓.๓ ได้รับการบริจาคทรัพย์เพ่ือการพัฒนาการศึกษาเป็นประจ า  
  ๓.๔  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  ๓.๕  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง  ประเพณีสงกรานต์  การบวชนาค  เป็นต้น 
  ๓.๖  สังคมนิยมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 



๒๓ 

 
 ๔. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats :T)   
  ๔.๑  ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมท าให้มีมวลภาวะด้านกลิ่น ควัน และฝุ่นละออ ที่ท าให้
เกิดมวลภาวะแก่ร่างกาย   
      ๔.๒  ชุมชนผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  ขึ้นไป 
      ๔.๓  ชุมชนมีอาชีพหลักในชุมชน คือ รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ เกษตรกรรม                       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ท าอิฐ  ร้อยละ  ๕.๐๐  ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๐      
  ๔.๔  บุคคลในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๒๐,๐๐๐  บาท     
  ๔.๕   ชุมชนมีจ านวนคนเฉลี่ย  ๒  คนต่อครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ส่วนที่ ๔ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม นโยบาย 

กรอบมาตรการ กลยุทธ์ และกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และก าหนดเป้หมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทาง ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
มุ่งม่ันพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  สู่สากล  ชุมชนร่วมพัฒนา 
 

พันธกิจ (Mission)  
พัฒนาและจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

เป้าประสงค์ (Goals)  
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และอยู่
ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข 
    ๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  
    ๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เต็มตามศักยภาพ 
    ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม           
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่ างทั่วถึง มีคุณภาพ           
และเสมอภาค 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน  
๙. สถานศึกษา ใช้และพัฒนา สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๒๕ 

 
กลยุทธ์ (Strategies)  
     ประกอบด้วยกลยุทธ์ส าคัญ ๖ ด้าน ได้แก่  
            กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
   กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ  ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ 
รางวัลของสถานศึกษา 
 ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง   ปี  ๒๕๕๙ 
   ๒. โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน  น่ามอง  ประจ าปี  ๒๕๕๙ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 
            ๓. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย   ปี ๒๕๖๐ 
            ๔.  สถานศึกษาพอเพียง  ปี ๒๕๖๐ 
 
รางวัลของครูและนักเรียน ระดับชาติ 
          ๑. ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”   ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   ๒. ครูพัชรี  พิมพิลา  รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”   ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๓. ครูกมลทิพย์  พูลสมบัติ รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”   ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๔. ครูนภาวรรณ  สุขด ี  รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”   ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๕. ครูสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”   ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๖. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ    รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดผลงานการ 
     ปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและ 
     ผลงานโรงเรียนในฝันเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนา 
     โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๗. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ    รางวัล ผู้น าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม /ผลการปฏิบัติงานดี  
     (Best Practice)  งาน “ Lab  School ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ 
     ราชันสานฝนสู่สากล” ภูมิภาค : ภาคกลาง ภาคตะวันตก  
     ภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 



๒๖ 

 
 
 ๗. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ    รางวัลการพัฒนาวิจัยนั้นเรียนระดับดีเด่น ในการอบรมเชิง 
     ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง 
     กับศตวรรษที่ ๒๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๘. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ    รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี ๒๕๖๒  สพฐ.     
    
รางวัลของนักเรียน ระดับชาติ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล นักเรียน /ครูผู้ฝึกสอน รางวัล 

๑ เด็กหญิงยุวดี  ค าสอน 
เด็กหญิงนมัสตร   สูจิตตกุล  
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ 

เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท รุ่น ม.ต้น หญิง (ไม่เกิน    
ม.๓) รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชน
นานาชาติ ครั้งที่ ๒๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒ เด็กชายเทวินทร์  ผิวละเอียด 
เด็กชายธีรพล  กาทอง 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ 

เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท รุ่น ประถมปลาย         
(ไม่เกิน ป.๖) รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๒๖ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓ เด็กหญิงยุวดี  ค าสอน 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก   ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๔ เด็กหญิงยุวดี  ค าสอน 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรมระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕ ด.ญ.นมัสการ  สุจิตตกุล 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงสากลหญิง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖    ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
 



๒๗ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล นักเรียน /ครูผู้ฝึกสอน รางวัล 

๖ เด็กหญิงศณิสา  ไหวไว 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก   ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๗ เด็กหญิงศณิสา  ไหวไว 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๘ เด็กหญิงวราภร   พาลีพจน์  
เด็กหญิงแทนใจ  รัตนพรหมพงศ์ 
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  

รางวัลอันดับที่ ๒๖  เอแม็ท เกมต่อค าคมเลขค านวณ
ประถมศึกษา  สมาคมครอสเวิร์ส เอแม็ท ค าคมและ
ชูดกุแห่งประเทศไทย  ปี ๒๕๖๑ 

๙ เด็กหญิงศศิภร  ฉัตรธงชัย รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น    
ม.๑-ม.๒  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๐ เด็กหญิงวราภร พาลีพจน์  
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  
 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๒  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๑ 
 
 

เด็กหญิงบุษยา  สายเงิน  
ครูกรกกฎ  พักเรือนดี   

รางวัลเหรียญเงิน  ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๒ เด็กหญิงวราภร พาลีพจน์  
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  
 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น   
ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๓ เด็กหญิงศศิภา  วิชาคร์  
ครูศิรกรานต์  อ่อนจีระ  
  

รางวัลเข้าร่วม  การแข่งขันเวทคณิต  ระดับชั้น ม.๑-
ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
  
 



๒๘ 

 

สวนที่ ๔ 
กรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัยและความรับผิดชอบ** 
๒. โครงการอาเซียนศึกษา 
๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๕.  โครงการกีฬาสี ภาย ใน โ ร ง เ รี ยนต้ าน          
ยาเสพติด 
๖. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน
และสภานักเรียน 
๗. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
๘. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
๙. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑ . นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ก่ อ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถี
ประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต 
น้ อ ม น า แ น ว คิ ด ต า ม ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
และอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 

๑. ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึ ดมั่ นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงมีมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒๗ 



๒๙ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๓. ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก 

๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน 

การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติ   
ต่าง ๆ 

     

๔. ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียนไม่
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๘ 



๓๐ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความ
รัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
ธ ารงรักษาความเป็นอยุธยาไว้ให้คง
อยู่ตลอดไป 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

  ๗. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



๓๑ 

 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา**    
๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 
๑๕ ปีปฐมวัย)**  
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย** 
๔. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน** 
๕. โครงการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย** 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๗. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๘. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
๙. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
๑๐. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
๑๒. โครงการอาหารกลางวัน 

๒ . ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ก่ อ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ทุ ก ค น มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ เป้าประสงค ์
 ๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
๒๑ เต็มตามศักยภาพ 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับ
ก่ อนประถมศึ กษามี พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยเต็มตาม ศักยภาพ  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒.  ร้ อยละ ๑๐๐ ของหลักสู ตร
ปฐมวัยที่ สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒ ๕ ๖ ๐  แ ล ะ ส ภ า พ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสภาพ
บริบทของ สถานศึกษา  
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓๐ 



๓๒ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียน
ได้  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ปลอดผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับชั้น  

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๘. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ท่อง
อาขยาน และอ่านท านองเสนาะได้
ถูกต้องตามระดับชั้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๙.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่อง
สูตรคูณและคิดเลขเร็วทุกวัน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓๑ 



๓๓ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๑๐.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร สืบค้น 
และประกอบอาชีพได้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๑.ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน  มี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูนักสอนใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๓. ค่ า เฉลี่ ยผลการทดสอบขั้ น
พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ 
  
 
 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
 

๓๒ 



๓๔ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๑๔. ค่าเฉลี่ยผลการวัดความสามารถ
ระดับชาติพ้ืนฐาน (NT) ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ทุกด้าน 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ 

๑.๑๕ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอน ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร สืบค้นและ
จัดการเรียนการสอน 

๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑๖. ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนที่มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓  

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑๗. ร้อยละ ๙๐  ของครุผู้สอนท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเน้นให้มีวิจัยชั้นเรียน  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 
 
 

๓๓ 



๓๕ 

 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
๒.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรง
ตามสายงานและมีวัฒนธรรม             
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

๑ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง ครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ข อ ง ครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พั ฒ น า ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ต น เ อ ง        
(ID Plan) 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละ ๗๐  ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

๖๐ ๖๒ 
 

๖๖ ๗๐ ๗๐ 

๖.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ภาษาอังกฤษ  

๖๐ ๖๒ 
 

๖๖ ๗๐ ๗๐ 

๔. ร้อยละ ๖๐  ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๓๔ 



๓๖ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๕. ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร
ทา งการศึ กษา มี วิ นั ย  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในสังคม 

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วย
กระบวนการ PLC 

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ทางการมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

๓๕ 



๓๗ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอน 
๒. ห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ 

๕. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ             
และเสมอภาค 

๑. ร้อยละ ๙๕  ของนักเรียนก่อนวัย
เ รี ย น ใ น เ ขต พ้ื นที่ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ
การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ร้ อยละ ๑๐๐  ของนัก เรียน
การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่
บริการได้เข้าเรียน ชั้น ป.๑ และ
นักเรียนที่จบชั้น ป. ๖  ได้ศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ทุกคน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ ตามความถนัด
และความสนใจ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละ ๙๕  ของผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับจบตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๖ 



๓๘ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ภาคบังคับ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปลอด
ผู้เรียนออกกลางคัน  

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ 

๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๙๐ 

๘. ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบดูแล
ช่ ว ย เ หลื อผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ไปต าม
มาตรฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.  ร้ อยละ  ๘๐ ของผู้ สอนใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๗ 



๓๙ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการส่ง เสริม 
สนับสนุน ตามศักยภาพ   

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 

   
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



๔๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการปรับภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย** 
๒. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียน 
๓. โครงการทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและ
นิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย 
และเป็นแบบอย่าง รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
จิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก    
มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง  รักษ์
สิ่งแวดล้อม  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๓๙ 



๔๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
๒. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
๓. โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและ
การควบคุมภายใน 
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ 
๕. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

๘. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเน้นการบูรณาการ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ            
จากทุกภาคส่วน  
๙. สถานศึกษา ใช้และพัฒนา 
สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษามี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการใช้จ่าย
งบประมาณถูกต้องโปร่งใส มีการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษามีระบบงบประมาณ 
และก ากับ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๔๐ 



๔๒ 

 

กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๖. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
คุณภาพผู้เรียน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๗. สถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๘. สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ  

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๙. สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการให้บริการของ
สถานศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 

๔๑ 



๔๓ 

 
 


