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คำนำ 

 
 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546  กำหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา  
องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและให้ทุกส่วนราชการ  ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด  ซ่ึงโรงเรียนเป็น
ส่วนราชการตามบทบญัญัติ  ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และ
มีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติกำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง 
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 พร้อมข้ันตอนการปฏิบัติการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา  ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 ข้อ14 (2)  
ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้ง
กำหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในข้อ 16 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  จึงจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  4 ปี  ปีการศึกษา 2563-2566 นี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจและตามต้องการ ของผู้ปกครองและชุมชนกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานแล้ว  เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2563 
  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความ
สะดวกในการจัดทำ และร่วมดำเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

1.  ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการ                                                                                     
 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี        
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษา         
ปีที ่6 นับรวมถึงปีการศึกษา 2563  เป็นเวลา 61 ปี 

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ชุมชนโดยรอบมีลักษณะสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เด่น ๆ 
ได้แก่  พืชสมุนไพร สิ่งแวดล้อมกับชีวิต เพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น สำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สำคัญ ๆ ได้แก่              
วัดเทพคีรีวงศาราม สวนสมุนไพร ศูนย์วิจัยและการเกษตรพืชไร่ และอ่ืนๆ 
 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก อยู่ในเขตบริการของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีพ้ืนที่ 12 ไร่            
93 ตารางวา ซ่ึงต้ังอยู่ในท่ีราชพัสดุ 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ           
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ในรอบ 4 ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา         
ละ 160  คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 165  คน 
 ปี  พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ใต้ถุนสูง จำนวน 4  ห้องเรียน 
เป็นเงิน  320,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2518 
           ปี  พ.ศ.   2520   ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การ  202 จำนวน  1  หลัง  
เป็นเงิน 65,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2520 
           ปี  พ.ศ.   2522   ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นภาคบังคับ 
           ปี  พ.ศ.   2526   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601 / 26   จำนวน 4 ที่นั่ง  เป็นเงิน  
49,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2526 
           ปี  พ.ศ.   2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช  104 / 26 จำนวน  3  ห้องเรียน  
เป็นเงิน  546,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2527   
           ปี  พ.ศ.   2532    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202 / 26 เป็นเงิน  
235,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ.2532   
           ปี  พ.ศ. 2532  ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ สปช.104 / 26 จำนวน 2 ห้องเรียนต่อเติมเป็นศูนย์
วิชาการกลุ่มโรงเรียนจรเข้สามพัน  เป็นเงิน  44,000  บาท 
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 ปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณ จากโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก จำนวน 
150,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ข (ขัดพ้ืนไมล้งยูริเทนห้องเรียน) และ ห้องน้ำ
ห้องส้วม 
 ปี พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนแบบ ป1 ข จำนวน 
58,800  บาท 
 ปี พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ข (ซ่อมแซม
เสารอาคารเรียน) จำนวน 120,000 บาท 
 ปี พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรเรียนแบบ ป1 ข (เปลี่ยนหลังคามุง
กระเบื้องและทาสีภายนอกอาคารเรียน จำนวน 321,000 บาท 
            ปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน  
มีผู้บริหาร 1 คน ครู 8  คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน   
 
 

2. ปรัชญา / คำขวัญและสีประจำโรงเรียน 
ปรัชญา 

สุขา สังฆัสสะ สามคัคี  
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข 

 
 

คำขวัญ 
ความสะอาดเป็นเยี่ยม 
นักเรียนเปี่ยมคุณธรรม 

เลิศล้ำวิชาการ 
สืบสานวัฒนธรรม 

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สีประจำโรงเรียน 
สีขาว-เหลือง 
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3.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
 
 
 
 

 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิน่ 
2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตร         
ในสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนนิการเทียบโอน 
ผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                 
ในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา    
 

1.  การจัดทำแผน
งบประมาณและคำขอ              
ตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน 
2.  การจัดทำแผนการ        
ใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 
  

1.  การวางแผนอัตรากำลัง 
2.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนตำแหน่ง         
ให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ
ครแูละบุคลากร                      
ทางการศึกษา 
5.  การดำเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 
 

1,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
8.  การดำเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
10.  การจดัทำ                    
สำมะโนประชากร 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและ               
องค์กรอ่ืน 
14.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ               
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการอ่ืน                   
ที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน   
13.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
16.  การจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
 
 

10.  การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและ 
การลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และ             
การรอ้งทกุข์ 
12.  การจัดระบบและ            
การจัดทำทะเบียนประวัติ 
13.  การจัดทำบัญชีรายชื่อ
และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14.  การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
15.  การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกยีรติ 
16.  การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
17.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

11.  การรบันักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
15.  การทศันศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์          
งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
19.  งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

 17. การรับเงนิ การเก็บรักษา
เงินและการจ่ายเงิน 
18. การจัดทำบัญชีการเงิน 
19.  การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน และงบการเงิน 
20.  การจัดทำหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 

18.  การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

22.  แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สถานศึกษา 

การวิเคราะหเ์พ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
(ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566) 

วิเคราะห์สภาพภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2.ครูส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา 
3.ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา 
4.จำนวนบุคลากรเพียงพอ 
5.ใช้งบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
6.วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอ 

1.ครูยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของหลักสูตร 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ในการจัดการเรียนการสอน 
2.ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยังใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย 
3.ครูขาดการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
4.การแบ่งงานยังไม่ชัดเจนครูบางคนทำงานซ้ำซ้อน 
5.ครูไม่ครบเอก 
6.ขาดการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
อาชีพ 

 
วิเคราะห์สภาพภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนในการทำกิจกรรมของโรงเรียน 
2.การคมนาคมสะดวกสบาย 
3.เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4.ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.ท้องถิน่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
การศึกษา 
6.มีระบบ อินเตอร์เน็ตที่ดี 
 

1.ครอบครัวแตกแยก นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับ
ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาใน
การดูแลและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
2.มีแหล่งยาเสพติดและแหล่งอบายมุขในชุมชน 
3.นโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย บางนโยบายไม่
ชัดเจน 
ทำให้โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. การรายงานข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด บาง
รายการซ้ำซ้อนทำให้สร้างภาระกับโรงเรียน 
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ผลการสอบถามประเด็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
จำนวนบุคลากรที่สอบถามทั้งสิ้น 14 คน 

 
คำชี้แจง  ให้คุณครูทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องระดับ 5  4  3   2  1  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ทีสุ่ด โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 
  1. ความจำเป็นเร่งด่วน หรือ ความสำคัญ        2. สภาพปจัจุบัน (ความพึงพอใจ) 
 
 

ประเด็นที่สอบถาม 
ความจำเป็นเร่งด่วน หรือ

ความสำคัญ 
สภาพปัจจุบัน 

(ความพึงพอใจ) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือในการ
จัดการเรียนการสอน 

5 2 2 2 3 8 5 1   

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด 

5 8 1   2 5 7   

3. พัฒนาครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

5 7 1  1 2 2 10   

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

6 5 2  1 3 3 4 4  

5. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

5 2 3 2 2 6 6 2   

6. พัฒนาทักษะของครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

7 4 1 2  1 2 10 1  

7. ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4 4 3 3  2 4 7 1  

8. พัฒนาระบบบริหารในการแบ่งงานที่ชัดเจน ไม่
ซ้ำซ้อน 

5 2 5 1 1 5 8 1   

9. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในสถานศึกษา 

7 3 1 1 2 4 4 6   

10.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของครูและนักเรียน ให้
เป็นวิถึชีวิตปกต ิ

8  2 2 2 7 6 1   
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วิเคราะห์ประเด็นสอบถาม และหาค่า GAP 
ประเด็น ความจำเป็น

เร่งด่วน 
สภาพปัจจุบัน GAP ลำดับทีต่้อง

พัฒนา 
1. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ในการจัดการเรียนการสอน 

Mean 3.28 Mean 4.5   

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
หลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

Mean 4.28 Mean 3.64 0.64 3 

3. พัฒนาครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

Mean 4.07 Mean 3.42 0.65 2 

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

Mean 4.07 Mean 3.35 0.72 1 

5. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

Mean 3.42 Mean 4.28   

6. พัฒนาทักษะของครูด้านการวิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

Mean 4.14 Mean 3.57 0.57 4 

7. ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

Mean 3.64 Mean 3.5 0.14 5 

8. พัฒนาระบบบริหารในการแบ่งงานที่
ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน 

Mean 3.64 Mean 4.28   

9. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 

Mean 3.85 Mean 3.85   

10.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของครูและ
นักเรียน ให้เป็นวิถึชีวิตปกติ 

Mean 3.71 Mean 4.42   

อันตรภาคชั้นที่ใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
4.21-5.00 มากที่สุด  
3.41-4.20 มาก     
2.61-3.40 พอใช้(ปานกลาง/ไม่แน่ใจ) 
1.81-2.60 น้อย   
1.00-1.80 น้อยที่สุด 
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สรุปสิ่งที่ต้องพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ 
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2. พัฒนาครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด 
4. พัฒนาทักษะของครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บทที่ 3  

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่างมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ  
จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566 สรุปเป็นทิศทางการดำเนินการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

 
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
 
ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

จุดเน้น 11 ข้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษา มีอาชีพมีงานทําอยางทั่วถึง มีคุณภาพ  
    และเสมอภาค  
 2. เรงรัดพัฒนาการศึกษาปฐมวัยทุกดาน  
 3. เรงรัดแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดอยางเปนรูปธรรม  
 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ เพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 3  
 5. สงเสรมิสนับสนุนการแขงขันทักษะทางวิชาการสูความเปนหนึ่ง  
 6. สรางขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการ สงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี  
         ความกาวหนา  
 7. สงเสริมการพัฒนาภูมิทัศนและแหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหเอ้ือตอกระบวนการเรียน การสอน  
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 8. รวมพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สูความโปรงใส บุคลากร 
         เต็มใจใหบริการ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
 9. สงเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในของสถานศึกษา นิเทศติดตามการดําเนินงานของ เขตพ้ืนที่อยาง 
         เปนระบบและตอเนื่อง  
 10. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ  
           ที่ไดมาตรฐาน และเต็มคุณภาพ สรางการรับรู อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 11. สงเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา จัดทํามาตรการเบิกจาย 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
             ภายในปีการศึกษา  2566 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
คูคุ่ณธรรม ภายใต้สิ่งแวดล้อมดีเสริมด้วยเทคโนโลยี  มีวิถตีามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
           1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. นักเรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 
          1. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาครูให้มีคณุภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
 7. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ 4 
แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการความสะอาดเป็นเยี่ยม 
          กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานในหน้าที่ประจำ) 
 กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
 กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด 
 กิจกรรมแต่งกายสะอาด 
 กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 
 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

โครงการนักเรียนเปี่ยมคุณธรรม 
        กิจกรรมบันทึกความดี 
        กิจกรรมคารวธรรม 
        กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
        กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 
        กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
        กิจกรรมสมาทานศีล 5 
        กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
        กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
        กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์ 
        กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
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แผนการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา           

โครงการเลิศล้ำวิชาการ 
 กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 

การประชุมทางวิชาการ 
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน 
การอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน 
 กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 กิจกรรมจัดทำและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครู 
          กิจกรรมพัฒนาครสูู่มืออาชีพ 
          กิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
 กิจกรรมเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 
 กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมอ่านหนังสือพร้อมกัน 
 กิจกรรมท่องสูตรคูณพร้อมกัน 
 กิจกรรมยอดนักคิด 
 กิจกรรมยอดนักเขียน 
  เขียนไทย  คัดลายมือ เขียนเรื่อง 
 กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักเรียน 
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net  Nt  Rt 
โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี 
          กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
 กิจกรรมหนังสือเรียน 
 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
การศึกษา 
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แผนการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
 กิจกรรมวันสำคัญ 
 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
  ออมเงิน  ดาวเด็กดี  สวดมนต์  นั่งสมาธิ 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 
  ตรวจสุขภาพ  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  อาหาร
กลางวัน  ดื่มนม  แปรงฟัน  บริหารร่างกาย  เสื้อกันเปื้อน 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
 กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน 
 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
      จัดทำแผนการจดัประสบการณ์   
               จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ   
 กิจกรรมรักการอ่าน 
      ครูเล่าข่าว  พี่เล่านิทาน  ให้ยืมนิทานกลับบ้านวันหยุด 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลรักภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน 
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แผนการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 6 น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา 
 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
           กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 
 กิจกรรมวันสำคัญ 
โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียน 
 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 
           

โครงการโรงเรียนสุจริต 
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แผนการดำเนนิงานและการใช้งบประมาณรายปี 
(ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการความ
สะอาดเป็นเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กิจกรรมหนูทำได้ (รับผิดชอบงานใน
หน้าที่ประจำ) 
 กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และ 
               สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
 กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด 
 กิจกรรมแต่งกายสะอาด 
 กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 
       กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด 
 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
5,000 
 
 
5,000 
 
 
15,000 
4,000 
 

 
 
 
 
5,000 
 
 
5,000 
 
 
15,000 
4,000 
 

 
 
 
 
10,000 
 
 
5,000 
 
 
15,000 
4,000 
 

 
 
 
 
5,000 
 
 
5,000 
 
 
14,800 
4,000 
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กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค ์

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการนักเรียน
เปี่ยมคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมบันทึกความดี 
   กิจกรรมคารวธรรม 
   กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 
   กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
   กิจกรรมสมาทานศีล 5 
   กิจกรรมปฏิบัติตนวันพระ 
   กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
   กิจกรรมเด็กดีประจำสัปดาห์ 
   กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

- - - - 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการเลิศล้ำ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน 
กิจกรรมจัดทำเอกสารวัดและประเมินผล 
    การเรียนการสอน 
กิจกรรมจดัทำและจัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน 

กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
    ในโรงเรียน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำหรับครู 
กิจกรรมพัฒนาครสูู่มืออาชีพ 
กิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
กิจกรรมเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 
กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
กิจกรรมอ่านหนังสือพร้อมกัน 
กิจกรรมท่องสูตรคูณพร้อมกัน 
กิจกรรมยอดนักคิด 
กิจกรรมยอดนักเขียน 
กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการกล้าแสดงออกของ
นักเรียน 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  
    O-net  Nt  Rt 
กิจกรรมยกระดับการศึกษาด้วย DLTV 
 

 
2,000 
25,000 
3,000 
 
56,000 
6,000 
 
5,000 
 
3,000 
3,000 
 
36,000 
 

 
2,000 
25,000 
3,000 
 
56,000 
6,000 
 
5,000 
 
3,000 
3,000 
 
36,000 
 

 
2,000 
25,000 
3,000 
 
56,000 
6,000 
 
5,000 
 
3,000 
6,000 
 
36,000 
 

 
2,000 
25,000 
3,000 
 
56,000 
6,000 
 
5,000 
 
3,000 
3,000 
 
36,000 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการเรียนดี 
เรียนฟรี 15 ปี 
 
 
 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
 กิจกรรมหนังสือเรียน 
 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมวันสำคัญ 
 กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล 
 กิจกรรมเด็กอนุบาลสุขภาพดี 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
 กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 
 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     จัดทำแผนการจัดประสบการณ์   
               จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ   
 กิจกรรมรักการอ่าน 
         กิจกรรมเด็กอนุบาลรักภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน 
โรงเรียน 
 

57,060 
93,493 
56,940 
77,250 
 
 
 
 
 
10,000 
 
10,000 

58,080 
96,968 
57,920 
78,640 
 
 
 
 
 
10,000 
 
10,000 

60,240 
102,706 

60,562 
81,520 
 
 
 
 
 
10,000 
 
10,000 

57,000 
95,534 
56,750 
77,200 
 
 
 
ฃ 
 
10,000 
 
10,000 
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กลยุทธ์ที่ 6 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม 
 
 
โครงการน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

      กิจกรรมเด็กเขาชานหมากมารยาทงาม 
      กิจกรรมวันสำคัญ 
 
 
       กิจกรรมเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
       กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
       กิจกรรมเรียนรู้เรียนทำเกษตร
พอเพียงในโรงเรียน 
       กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ 
 
 
 

- 
 
 
 

48,000 
 

3,700 
 
6,000 

- 
 
 
 

50,000 
 

3,700 
 
9,500 

- 
 
 
 

53,400 
 

3,700 
 
9,500 

- 
 
 
 

48,000 
 

3,700 
 
6,000 

 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
โครงการโรงเรียน
สุจริต 
 
 

 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-กิจกรรม  “ค่ายคนดีของแผ่นดิน” 
-กิจกรรมป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
-การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 
-การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  อนุบาล2 –ป.6 
-การถอดบทเรียน  Best  practice 
 

- - - - 
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บทที่ 5 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 1.1  บทบาทของผู้บริหาร  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ  
ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขป             
ได้ดังนี้  
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้นำด้านวิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ 
ด้านการบริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงท ี 
4. มีวิสัยทัศน ์ 
5. มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา  
 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าที่ และ
กิจกรรมในหน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการตัดสินใจ          
อย่างมีเหตุผล  
 

 

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์                   
ในการบริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างที่ด ี 
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ด ี 

1. เป็นนักวางแผนและกำหนดนโยบาย 
ที่ด ี 
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ด ี 
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร  
 



23 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน                 
อย่างเป็นระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  
12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ           
อยู่เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 

9. มีความสามารถในการประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน
ทำงาน  
11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งม่ันพฒันาองค์กร  

 

5. รู้จักมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
แก่ผู้ที่เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัว
อยู่เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อ          
ต่อปัญหาอุปสรรค  
8. กำกับ ติดตาม และประเมินผล  

 
 
 1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
 บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ                                                
ตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   1.2.1  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
   1.2.3  การประเมินตนเอง  
   1.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้ อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปี
การศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่ 
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น
หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
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 ขัน้ตอนที่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคล
และรายชั้นเรียน 
 ขัน้ตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำ
เพ่ือจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย   
  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  
  1.  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมรีะบบและกระบวนการ 
  2.  การประเมินตนเอง และ 
  3.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  
 
 ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 

 1. รว่มจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
  3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการการทำงานซึ่งแยกได้ ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
1.2การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ
ภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
2.1การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผน  
2.2 ความมุง่มัน่กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
งาน  
2.4การยึดหลักการประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
2.5 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

1 ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ  
1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน
พ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการ 
2 ความสามารถในการให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อ
การปรับปรุงพฒันาการให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
2.1การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง  
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง  
2.3 การตัง้คำถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การแสวงหาความรู ้ 
3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ
อ่านและการฟัง  
 
 

1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับ
ผู้อื่น  
1.2 การรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของตน 
2.3การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกบัทีมงานในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
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 1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง  
3.3ตั้งคำถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ 
เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น  
4.2การใช้ Internet  
4.3 การใช้ e – mail  
4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
4.6การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
5 ความสามารถในการประมวลความรู้ และ
นำความรู้ไปใช้  
5.1การวิเคราะห ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือนำไปใช้พัฒนางาน  
5.2การนำ และการผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
 

2.5 การสนับสนุนให้กำลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
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  2. สมรรถนะประจำสายงาน  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชมุชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร  
1.1 การดำเนินการสร้าง / พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  
1.2 การนำหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
1.3 การนำผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
 ( ) ภาษาไทย  
( ) คณิตศาสตร์ 
( ) วิทยาศาสตร์ 
( ) สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1 ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
1.2การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแล
ตนเองด้านสุขภาพกาย เพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
 

1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น พูดคยุ 
โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 
1.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3การจัดมุมประสบการณ์ 
และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  
1.4 การจัดกจิกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
 

1 ความสามารถในการ
วิเคราะห ์ 
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1.2การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการ
สังเคราะห ์ 
2.1การจัดทำแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 
2.2 การบูรณาการความรู้
ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

1 ความสามารถในการ
นำชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสถานศึกษา  
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชนให้เข้ามาใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ และ               
สันทนาการ 
2 ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน  
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 2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา  
( ) ศิลปะ 
( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
( ) ภาษาต่างประเทศ 
( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
สาระท่ีสอนในระดับปฐมวัย (3 – 5 ปี)  
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 
( ) ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
( ) เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 
 

2.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสุขภาพจิต เพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาชีวิตประจำวัน  
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2.5การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ใน
สังคม 
3 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย  
3.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ / 
หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 
 

2 ความสามารถในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.2การนำข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียน  
2.3 การนำข้อมลูจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการชั้นเรียน.  
3. ความสามารถในการกำกับ 
ดูแลชั้นเรียน  

 

2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน.  
3 ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ  
3.1บทความ  
3.2 คู่มือการเรียนการสอน 
3.3 ตำรา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
4.1ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

2.1การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
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 2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
( ) ธรรมชาติรอบตัว 
( ) สิ่งต่าง ๆ รอบตวัเด็ก 
3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกัน  
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
และแก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ 
 

3.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3การจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
ใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
4 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย  
4.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 
 
 

3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลง สำหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม
ด้านระเบยีบวินัยในชั้นเรียน 

 
 

4.2การวิจัยในชั้นเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
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 2. สมรรถนะประจำสายงาน(ต่อ)  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

3.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  
4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้  
 

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม และ 
ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
5.1 การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
5.3 การแนะแนว และให้
คำปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผลการ
แนะแนว และให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรียน 
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       2. สมรรถนะประจำสายงาน(ต่อ)  

การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ 
5.3 การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 การจัดทำระบบเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียน 
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3.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
4.ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                             
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆอัน
เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม
และการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์                                                                                                       
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 

.....................................................................
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 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                             
1.1  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
 1.2  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคม  
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
2.1ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
 2.2ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี                                                     
 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง                            
 3.2ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม                                   
3.3ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้        
4.ผู้เรียนคิดเป็น                                                                  
4.1ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                           
4.2ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์               
4.3ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา                                           
  

 1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา 
 2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 3. เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ 
 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
5. มีความกตัญญู  
6. เป็นผู้รู้รักการงาน  
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
8. รู้จักประหยัด และอดออม 
9. มีความซื่อสัตย์  และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ 
10. ทำตนใหเ้ป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 
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2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
    2.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน  
 2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
 3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
 4 งานอาสาสมัครเพ่ือการศึกษา   

1 การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2 การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน  
3.การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน  
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          2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       1 มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
       2 มีสว่นร่วมจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 
       3 มีสว่นร่วมกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       4 มีสว่นร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     5 ให้การสนับสนุนทุนการศกึษา  
วิทยากร  และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 
     6 มีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน 
 

       1.มีส่วนร่วมจัดทำแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 
      2.มีสว่นร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก
ของสถานศึกษา 
       3.มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผล
การใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
      4.มีสว่นร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัด
จ้างพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
        5.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       6.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างของสถานศึกษา 
        7.มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา  โดยระดมจาก
ชุมชน 
        

       1.มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆของสถานศึกษา 
       2.มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
       3.มีส่วนร่วมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของสถานศึกษา 
       4.มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 
       5.ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

 

1.มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 2.ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุน
การดำเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน  หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
  4.มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
   5.ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
  6.มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชน 
  

 
           



36 
 

 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       7 มีสว่นร่วมในการจัดหาสื่อการ
เรียน   การสอนที่ทันสมัย 
     8 มีส่วนรว่มเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้แก่นักเรียน 
     9 มีส่วนรว่มส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ  
การเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ 
     10  มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

 

       8.มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
        9.มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
       10.มีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม
การทำบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 

   7.สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
  8.สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี 
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ 
 9.สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆ
ของสถานศึกษาได้แก่  สหกรณ์  แนะ
แนว    อาหารกลางวัน 
 10.มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น 
 11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา  ศิลป   
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
        

 

    12.มสี่วนร่วมจัดทำโครงการต่างๆเช่น 
การป้องกันสารเสพติด  สื่อลามก การ
พนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
  13.มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษารวมทั้งการ
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
 14.มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
15.มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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บทที่ 6 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 
1.  การคาดการณ์จำนวนนักเรียนตามสำมะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

จำนวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 
1. อนุบาลปีที่ 1 
2. อนุบาลปีที่ 2 

20 
19 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

รวม 39 40 40 40 
3. ประถมศึกษาปีที่ 1 
4. ประถมศึกษาปีที่ 2 
5. ประถมศึกษาปีที่ 3 
6. ประถมศึกษาปีที่ 4 
7. ประถมศึกษาปีที่ 5 
8. ประถมศึกษาปีที่ 6 

20 
21 
25 
29 
14 
17 

19 
20 
21 
25 
29 
14 

20 
19 
20 
21 
25 
29 

20 
20 
19 
20 
21 
25 

รวม 126 128 134 125 
รวมทั้งสิ้น 165 168 174 165 

 
2.  การคำนวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่โรงเรียน
นำมาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 
           1. ระดับก่อนประถมศึกษา   จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน  X  1,700   บาท 
           2. ระดับประถมศึกษา           จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน  X  1,900   บาท 
               ทั้งนี้ไม่คิดคำนวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราวและเงินอ่ืน
ที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน งบดำเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซึง่ได้รับจัดสรรและ
อนุมัติจาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ที่พึงมีและ          
พึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา หรือโครงการที่จัดทำรองรับสำหรับ
การบริหารงบประมาณรายการนั้น ๆ ต่อไป 
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ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. ชั้นอนุบาล.....คน x 1.700 บาท 66,330 68,000 68,000 68,000 
2. ชั้นประถมศึกษา....คน x 1,900บาท 239,400 243,200 254,600 237,500 

รวม 305,700 311,200 322,600 305,500 
รวมทั้งสิ้น 1,245,000 

 
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. บริหารวิชาการ         ( 60 % ) 184,000 186,800 193,800 183,400 

2. บริหารงบประมาณ    ( 17 % ) 
- ค่าสาธารณูปโภค** 

51,700 52,900 54,800 51,900 

3. บริหารบุคลากร        ( 5 % ) 15,000 15,500 16,000 15,200 

4. บริหารทั่วไป           ( 18 % ) 55,000 56,000 58,000 55,000 

รวมทั้งสิ้น 305,700 311,200 322,600 305,500 

รวม 4 ปีการศึกษา 1,245,000 

 
หมายเหตุ  **  ค่าส่าธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ประจำที่ ค่าบัตรเติม

เงิน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์และแสตมป์ ต้องกำหนดตั้ง
รายจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่ายอดรายจ่ายรวมประจำเดือนประมาณ 2-3% ทุกเดือนหรือทุกรอบชำระ
ค่าใช้บริการ จำนวน 12 เดือน ทั้งนี้เมื่อตั้งจ่ายเป็นรายรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 
และห้ามนำไปใช้จ่ายหรือยืมทดลองจ่ายเพ่ือกจิกรรมหรือโครงการอ่ืน เว้นแต่เป็นจำนวนเงินคงเหลือ 
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บทที่ 7 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ควรมี               
การสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการร่างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนดบุคคล 
หรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่าย ๆ                 
ของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กจิกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ              

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และมคีวามเป็น

ผู้นำที่จะนำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงาน  
หรือวิธีการทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10.  มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ี
กำหนดไว้ในแผน 

11.  มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผน 
12.  มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทศบาลตำบลและองค์กร
สถาบันอื่น ตามที่กำหนดไว้ในแผน 

13.  มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจำปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ                  

กลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษาแรก              
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564  เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน              
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี                
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2566  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น                
ตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                  
ประจำปีการศึกษา 2567 - 2570 

14. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
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การใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษา 4  ปี 
ปีการศึกษา 2563-2566 

ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
......................................................................... ....................... 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก  ครั้งที่ 3 /2563           
เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ปีการศึกษา 2563-2566  
ของโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก แล้ว  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี   
ปีการศึกษา 2563-2566  ได้ 
 

 
(ลงชื่อ)  ......................... ...............................       (ลงชื่อ)  ....................... ................................. 
            ( นายสำรวย  ลิ้มสวุรรณ )                                    ( นางพรรณทิพา  รัศมีรณชัย ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 
(ลงชื่อ)  .......................... ..............................       (ลงชื่อ)  ............................. ........................... 
            ( นางบุญรักษ์  สีเหลือง )                                           ( นายอาทิตย์  ทองคำ ) 
             กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 
(ลงชื่อ)  ........................ ................................       (ลงชื่อ)  ............................. ........................... 
            ( นายวินัย  เปรมไพศาล )                                       ( นายมานพ  แก้วสระแสน ) 
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 
(ลงชื่อ)  ........................ ................................       (ลงชื่อ)  ............................ ............................ 
            ( นายสำรวย  ปทุมสูตร )                                           ( นางสมเพศ  ศรีเหรา ) 
          กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

(ลงชื่อ)  ........................ ................................ 
      ( นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ) 
   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดทำ 
 
  ที่ปรึกษา 

   1. นายสำรวย   ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. นางพัฒนีพร ทองลิ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
  
  คณะกรรมการจัดทำ 

  1. นางบุญรักษ์  สีเหลือง 
  2. นายจำเริญ  จิตบรรจง 
  3. นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม 
  4. นายกมล  นาคอ่วม 
  5. นางน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว 
  6. นายวีระวัฒน์  สว่างศร ี
  7. นางสาวอริศรา  เมฆฉาย 
  8. นางสาวสุวิมล  พราหมสกุล 
  9. นางสาวจิราภรณ์  ไกรเทพ 
  10. นางสาวโสพิศตา  แช่มโสภา 

   
 

 

 


