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ส่วนที่ ๑
บทนำ
สภำพปัจจุบัน
โรงเรียนวัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๒ ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จัง หวัด
ปทุ ม ธานี รหั ส ไปรษณี ย์ ๑๒๑๗๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๕๔๙-๑๕๕๔ โทรสาร ๐๒-๕๔๙-๑๕๕๔ เว็ บ ไซต์
www.pathumnayok.net สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้รับอนุมัติเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดย
อาศั ย ศาลาการเปรี ย ญวั ด ปทุ ม นายกเป็ น สถานที่ เ รี ย นสอนตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ จนถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึก ษาธิการ ดาเนินการจัดตั้งโดยขุนวลีทะเบี ยนรั ฐ
นายอาเภอหนองเสือ นายคิดชอบ มุนีกุล ศึกษาธิการอาเภอหนองเสือและประชาชนบ้านลาดผักขวง, บ้าน
บึง ปลาร้า, บ้านคลอง ๑๔ ให้การสนับสนุนจัดตั้ง โดยมีนายเปี่ยม การสมใจ เป็นครูใหญ่และนายเฉลิม
มรรคผล เป็นครูน้อย ใช้ที่ดินของวัดปทุมนายก จานวน ๔ ไร่ ๒ งาน
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณ
จานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง ขนาด ๘.๕ × ๓๖
ตร.ม. สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๖ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมจานวน ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง และ
ปีงบประมาณ ๒๕๑๗ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท สร้าง
อาคารเรียนแบบ ป.๑ ช ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณแปรญัตติ
สร้างลานกีฬาพร้อมหลังคา จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑ หลัง และซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ทาสี จานวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้รับ
งบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ก่ อ สร้ า งส้ ว มนั กเรี ยนชาย ๔ ที่ / ๔๙ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท และ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง จานวน ๒๑๙,๐๐๐ บาท
ปีง บประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้น ๘
ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ชั้นบน ๔) เป็นจานวนเงิน ๔,๘๓๑,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียน
หญิง ๔ ที่/๔๙ เป็นจานวนเงิน ๓๗๑,๖๐๐ บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จานวน ๑
หลัง เป็นจานวนเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท โดยมีนางบุษบา นาคพุทธ เป็นผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
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คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนดี มีวินัย ใส่ใจการศึกษา พัฒนาคุณธรรม งามล้ามารยาท

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวย

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – ชมพู

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกอินทนิล
ผลกำรจัดกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ
๑. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
รวม

นักเรียน
ที่เข้ำ
สอบ
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๓
-

ผลกำรประเมิน (คน)
ระดับผลกำรเรียน ๓ ขึ้นไป
๓
๓.๕
๔
๒๓
๑๗
๓๔
๑๖
๒๐
๔๕
๓๔
๓๓
๓๖
๓๑
๓๗
๓๐
๓๓
๒๗
๓๒
๓๑
๓๑
๒๗
๓๒
๒๙
๔๒
๒๒
๒๔
๖๕
๑๘
๑๖
๒๔
๒๔๐
๒๓๔
๓๓๕

รวม

คิดเป็นร้อยละ

๗๔
๘๑
๑๐๓
๙๘
๙๒
๘๙
๑๐๓
๑๑๑
๕๘
๘๐๙

๖๐.๑๖
๖๕.๘๕
๘๓.๗๔
๗๙.๖๗
๗๔.๘๐
๗๒.๓๖
๘๓.๗๔
๙๐.๒๔
๔๗.๑๕
๗๓.๐๘
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษ
47.15
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้น ป.๑ – ป.๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
การงานฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร์
วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
สัคณิตศาสตร์
งคมศึกษา ฯ
สุขภาษาไทย
ศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
0.00
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

90.24
83.74

จำนวนนักเรียนเต็ม

20.00

๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘
๖๗๘

40.00

จำนวน นร.ที่ได้ 72.36ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับ ๓ ขึ้นไป
74.80
๔๒๖
๖๒.๘๓
79.67
๓๘๔
๕๖.๖๔
83.74
๒๘๘
๔๒.๔๘
๔๕๐ 65.85
๖๖.๓๗
๖๕๑60.16
๙๖.๐๒
๕๓๙
๗๙.๕๐
60.00
80.00
100.00
๕๕๗
๘๒.๑๕
ร้อยละ
๓๑๕
๔๖.๔๖

๒. ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ (NT และ O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๒.๑ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓

ควำมสำมำรถ

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมควำมสำมำรถ ๓ ด้ำน

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)
๒๓
๒๓
๒๓
-

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม

ร้อยละ

ดี

ร้อยละ

พอใช้

ร้อยละ

ปรับ
ปรุง

ร้อยละ

๗

๓๐.๔๓

๘

๓๔.๗๘

๘

๓๔.๗๘

๐

๐.๐๐

๐

๐.๐๐

๒

๘.๖๙

๙

๓๙.๑๓

๑๒

๕๒.๑๗

๑๑

๔๗.๘๓

๗

๓๐.๔๓

๕

๒๑.๗๔

๐

๐.๐๐

๑๘

๒๖.๐๙

๑๗

๒๔.๖๔

๒๒

๓๑.๘๘

๑๒

๑๗.๓๙
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๕๒.๑๗

60

๔๗.๘๓

50

๓๙.๑๓
๓๔.๗๘

40

๓๔.๗๘

๒๑.๗๔

30
20
10
0

๓๐.๔๓ ๓๐.๔๓

๘.๖๙
0

0

0

ปรับปรุง

พอใช้

ด้านภาษา

ดี

ด้านคานวณ

ดีเยียม
่

ด้านเหตุผล

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
ด้านภาษา
๕๐.๒๙
๖๐.๑๒
+ ๙.๘๓
ด้านคานวณ
๓๓.๐๐
๒๗.๙๕
- ๕.๐๕
ด้านเหตุผล
๕๔.๗๑
๖๘.๓๒
+ ๑๓.๖๑
รวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน
๔๖.๐๐
๕๒.๑๓
+ ๖.๑๓
๒.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
ควำมสำมำรถ

ระดับ/รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ

๕๙.๓๕
๕๔.๖๒
๕๑.๘๘
๕๒.๙๖

๔๐.๐๐
๔๒.๒๓
๓๘.๗๖
๔๐.๔๗

๔๖.๙๔
๔๒.๐๖
๔๐.๒๗
๔๑.๒๒

๕๐.๒๘
๔๘.๐๕
๔๕.๐๘
๔๖.๖๘

๔๐.๔๒
๓๗.๙๒
๓๑.๑๑
๓๔.๕๙

วิทยาศาสตร ์

50.28
48.05
45.08
46.68

คณิ ตศาสตร ์

30.00

40.42
37.92
31.11
34.59

40.00

46.94
42.06
40.27
41.22

50.00

40.00
42.23
38.76
40.47

60.00

54.62
51.88
52.96

70.00

59.35
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20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

ส ังคมศึกษาฯ

ภาษาอ ังกฤษ

่
คะแนนเฉลียของโรงเรี
ยน

่
คะแนนเฉลียระด
ับจ ังหว ัด

่ ังก ัด สพฐ. ทงหมด
คะแนนเฉลียส
ั้

่
คะแนนเฉลียระด
ับประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ของโรงเรียนวัดปทุมนายก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘
๔๗.๖๒
๓๕.๙๕
๓๗.๐๐
๔๘.๒๙
๓๖.๗๙

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙
๕๙.๓๕
๔๐.๐๐
๔๖.๙๔
๕๐.๒๘
๔๐.๔๒

ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
+ ๑๑.๗๓
+ ๔.๐๕
+ ๙.๙๔
+ ๑.๙๙
+ ๓.๖๓

๓. ข้อมูลผลกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

พัฒนาการด้าน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
๑๕ ๗๘.๙๕
๔
๒๑.๐๕
๑๕ ๗๘.๙๕
๔
๒๑.๐๕
๑๕ ๗๘.๙๕
๔
๒๑.๐๕
๑๓ ๖๘.๔๒
๖
๓๑.๕๘
-
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๔. ข้อมูลผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน)

ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่
ประถมศึกษำปีที่
ประถมศึกษำปีที่
ประถมศึกษำปีที่
ประถมศึกษำปีที่
ประถมศึกษำปีที่
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๒๑
๒๓
๒๓
๒๒
๑๖
๑๘
๑๒๓
๑๐๐

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
(กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
๖
๑๑
๔
๙
๖
๘
๕
๑๕
๓
๑๒
๑๐
๑๐
๔
๒
๑๔
๔
๕๖
๕๐
๑๗
๔๕.๕๓
๔๐.๖๕
๑๓.๘๒
-

๕. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ประเภท

ระดับรำงวัล / ชื่อรำงวัล

สถำนศึกษำ

๑. เกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
“ระดับทอง” ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
2. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดลดน้าหนัก
ในเด็กนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แบบบูรณาการ
3. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในการดาเนินงานแบบบูรณาการ
4. เกียรติบัตร ผ่านการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
กระทรวง
สาธารณสุข
สนง.สาธารณสุข
อาเภอหนองเสือ

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี
สนง.สาธารณสุข
อาเภอหนองเสือ
5. รำงวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น
ธนาคารเพื่อ
ระดับประเทศ จากการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี ๒๕๕๙ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
6. รำงวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น
ธนาคารเพื่อ
ระดับภาค จากการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี ๒๕๕๙
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
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ประเภท

ระดับรำงวัล / ชื่อรำงวัล
7. รำงวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น
ระดับจังหวัด จากการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี ๒๕๕๙

ครู

8. โล่รำงวัลระดับเหรียญทอง การประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน
๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจาตาบล ปีการศึกษา
๒๕๒๙
9. เกียรติบัตร โรงเรียนนาร่องโครงการ ยิ่งเท่...ยิ่งน่ารัก เพราะ
กินโปรตีน ผัก และผลไม้
๑. รำงวัล“ครูผู้ออกแบบเมนูกิจกรรมยอดเยี่ยม” ระดับเหรียญ
ทอง” จำกกำรประกวดกำรประกวดเมนูกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพสมองขั้นสูง ตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๑. นายอิศรา สีสัน
๒. นางรัตนา สีสัน
๓. นางสาวศิริวรรณ เสนา
๔. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
๕. นางสาวปิยวรรณ พึ่งน้อย
๖. นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ
๒. รำงวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มเครือข่ำย “กำรประกวดครูผู้ช่วย
ดีเด่นด้ำนกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
๑. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
สพป.ปทุมธานี
เขต ๒
สสส.
สพป.ปทุมธานี
เขต ๒

กลุ่มศำลำรัตน์
สพป.ปทุมธานี
เขต ๒
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ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
เหรียญรำงวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน

ชั้น

ครูผู้ควบคุมกำรฝึกซ้อม

เหรียญเงิน

กิจกรรม กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
เด็กหญิงพรนัชชา ชมภู
ป.๓
น.ส.ศิริวรรณ เสนา

เหรียญเงิน

กิจกรรม กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงจารุมา อ่อนศรีชัย
ป.๖
น.ส.ศิริวรรณ เสนา

กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือ สื่อภำษำไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
เหรียญทองแดง เด็กหญิงกมลพรรณ เชิดสกุล
ป.๒
นางรัตนา สีสัน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เหรียญรำงวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น

เหรียญเงิน

ครูผู้ควบคุมกำรฝึกซ้อม

กิจกรรม กำรแข่งขัน ประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเซือง
ป.๕
นายชลิต มังกร
น.ส.ปิยวรรณ พึ่งน้อย
เด็กหญิงอาทิติญา อุ่นอินต๊ะ
ป.๖

กิจกรรม กำรแข่งขัน ประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
เหรียญทองแดง เด็กชายอัคคพล แสงสุทธิ
ป.๓
นายชลิต มังกร
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
เด็กหญิงกิ่งแก้ว เบี้ยทอง
ป.๓

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
เหรียญรำงวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน

ชั้น

ครูผู้ควบคุมกำรฝึกซ้อม

กิจกรรม กำรแข่งขัน ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เหรียญทอง เด็กชายอภิรักษ์ กัลลา
ป.๖
นายอิศรา สีสัน
เด็กหญิงจารุมา อ่อนศรีชัย
ป.๖
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เหรียญรำงวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน

ชั้น

ครูผู้ควบคุมกำรฝึกซ้อม

กิจกรรม กำรแข่งขัน กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ กระต่ายจันทร์
ป.๕
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
เหรียญทอง เด็กหญิงสุชารัตน์ สาอางค์
น.ส.รุ่งนภา ฟักเจริญ
ป.๕
เด็กหญิงกนกพร เสนอใจ
ป.๔

เหรียญทอง

กิจกรรม กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงจารุมา อ่อนศรีชัย
ป.๖
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เด็กหญิงสุพรรษา ไพฑูรย์
ป.๖
เด็กหญิงหัทยา เสือเอ๋ง
ป.๔

กิจกรรม กำรแข่งขัน จัดสวนถำดแห้ง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงศรีวรรณ์ สาธิยะมาส
ป.๖
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
เหรียญทองแดง เด็กหญิงจุฑามาศ เจนไพจิตร์
น.ส.รุ่งนภา ฟักเจริญ
ป.๔
เด็กหญิงพัชรพร แปลงศรี
ป.๔
กิจกรรม กำรแข่งขัน กำรใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เหรียญทองแดง เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุ่มพวง
ป.๖
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เด็กหญิงณภาวรรณ ทุหา
ป.๖
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เหรียญทองแดง เด็กหญิงสุพรรษา ไพฑูรย์
ป.๖
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เด็กหญิงกัลยาณี อินศิริ
ป.๖
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ส่วนที่ ๒
บริบทของสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัด ปทุมนายก ประกอบด้วย อาคารเรียนรวม ๒ หลัง ๑๖ ห้อง อาคารประกอบ ๑ หลัง
บ้านพักครู ๒ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม บน
พื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี
จานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๖๙ คน มีเขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ และ ๗ ตาบลศาลาครุ
และหมู่ที่ ๑๓ ตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สภำพชุมชน
โรงเรียนวัดปทุมนายก เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ไกลสุดของอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่
ติดกับอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถประจาทางวิ่งผ่าน ทาให้การเดินทาง
ยากลาบาก รวมทั้งที่ตั้งของโรงเรียนยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอยู่ไกลจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นอันมาก สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็น
ชุมชนชนบท มีการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการทานา ทาสวน ปลูกผัก และเลี้ยง
สัตว์ อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปร้อยละ ๘๗.๕๘ ทาให้มี
รายได้ไม่แน่นอน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย โดยรวมประมาณ ๓,๕๐๐ บาท ต่อครอบครัว/
เดือน ส่ง ผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจน การขอความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาค่อนข้างยาก ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๙.๔๐ นับถือศาสนาพุทธ
ข้อมูลบุคลำกร
โรงเรียนวัดปทุมนายก มีจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
ผู้อานวยการ ๑ คน ครูประจาการ ๙ คน ครูจ้างชั่วคราว ๒ คน ครูจ้างวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ๑ คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน อายุเฉลี่ย ๔๖ ปี ประสบการณ์สอนเฉลี่ย ๒๑.๐๐ ปี
ชั่วโมงสอนครูโดยเฉลี่ย ๑๘ ชั่วโมง / คน / สัปดาห์ ซึ่งสามารถแสดงรายการได้ตามตาราง ดังนี้
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ตำรำง ๑ แสดงจำนวนบุคลำกรของโรงเรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำและภำระงำนสอน
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
สำขำวิชำ
จำนวน(คน)
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์)
๑. บริหารการศึกษา
๑
๒. การประถมศึกษา
๓
๑๙
๓. การศึกษาปฐมวัย
๑
๓๐
๔. คณิตศาสตร์
๑
๑๘
๕. การศึกษาวิทยาศาสตร์
๑
๑๙
๖. ภาษาอังกฤษ
๑
๑๘
๗. สังคมศึกษา
๑
๑๘
๘. สุขศึกษา
๑
๑๙
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
สำขำวิชำ
จำนวน(คน)
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์)
๙. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๑
๑๘
๑๐. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
๑
๑๘
๑๑. วิทยาศาสตร์การกีฬา
๑
๓๐
รวม
๑๓
กำรวิเครำะห์สถำนศึกษำ
โรงเรียน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการศึกษา ได้ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) ของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสถานะพื้นฐานขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) และ วัตถุประสงค์ (Objective) ของการทางาน
ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ได้ผลดังนี้
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
๓. บุคลากรมีความศรัทธาในอาชีพ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน
๔. ครูเอาใจใส่นักเรียนทั้งด้านการเรียนการสอนและการอบรมความประพฤติ ทาให้นักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๕. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาทาให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนตามสมควร
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จุดอ่อน
๑. ครูสอนไม่ตรงตามความต้องการ ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
๒. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนมีปัญหาครอบครัว และครอบครัวแตกแยก
๓. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีน้อย ไม่ทันสมัย
๔. ระบบการสารสนเทศเพื่อการนิเทศ กากับ ติดตาม การทางานยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร
๕. ขาดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและขาดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง
โอกำส
๑. ผู้ปกครองมีความสนใจและให้ความสาคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน
๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๓. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมให้การสนับสนุนต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อุปสรรค
๑. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลจากอาเภอ จัง หวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถประจาทางวิ่งผ่าน ส่งผลให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก
๒. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทาง
การเกษตร ทาให้การเดินทางของนักเรียนเพื่อไปศึกษาแหล่ง เรียนรู้ทาได้ยาก ต้องใช้ง บประมาณ และ
โรงเรียนมีงบประมาณจากัด
๓. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ทาให้นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ การขอความ
ร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาค่อนข้างยาก
๔. สื่ออุปกรณ์การเรียนมีราคาสูง โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ ทาให้เกิดความขาดแคลน
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา เช่น เครื่องดนตรี วัสดุต่างๆ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการเกษตร
และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
๕. การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรม มีค่านิยมของสังคม
ที่ไม่พึงประสงค์
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ภำพ ๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดปทุมนายก

โอกำส
3

5

5

จุดแข็ง

จุดอ่อน

5

อุปสรรค
สภำพโรงเรียนที่ยังมีปัญหำ
ภำยในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนวัดปทุมนายก เมื่อพิจารณาผลอันเนื่องมาจากการสังเคราะห์
และการวิ เคราะห์ จ ากสภาพแวดล้ อมทั้ง ภายนอกและภายใน จะเห็ น ได้ ว่า สถานภาพปั จ จุ บัน ตลอดจน
แนวโน้มของโรงเรียนมีสภาพอยู่ในตาแหน่ งที่ยังมีปัญหาทั้งภายใน และภายนอกที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ในด้ า นของประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากครู มี ภ าระงานมากจึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่ง ผลให้นักเรียนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ความสามารถดังกล่าว
จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้นั้น ครูจาเป็นต้องทาการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างรอบครอบ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายในสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่ เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีสมรรถนะภายในองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ประกอบ
กั บ ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาภายนอกที่ รุ ม เร้ า ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ภาวะที่ โ รงเรี ย นจะต้ อ งก าหนด “กลยุ ท ธ์ /
ยุทธศาสตร์” ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภายในเพื่อแก้ไขจุดอ่อนภายในองค์กร เพื่อสร้างความพร้อม
ที่จะเผชิญกับปัญหาจากภายนอก
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ส่วนที่ ๓
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๑. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง ามของคนไทย และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
๓) เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔) ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕) เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็น
อย่างดี
๖) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗) สร้ า งระบบการควบคุ ม การจั ด การการเปลี่ ยนแปลงทางการศึ ก ษาที่ มี ข้ อมู ล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
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เป็นรูปธรรม
๘) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอานาจและความรับผิด ชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙) เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐) มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา นา
การแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑) ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

๒. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมีค วามสุ ข ภายใต้ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์ แห่ง ชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ ง เขต
อานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่น คง ยั่งยืนของสถาบันหลัก ของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ แ ละ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุก รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน ความยั่ง ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ควำมมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เ ข้ม แข็ง เป็น ศูน ย์ก ลางและเป็น ที่ยึ ด เหนี่ ยวจิ ตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล
สั ง คมมี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก กาลั ง เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
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ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ควำมมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมี การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้ าง
การพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจั กร ทุนทาง
สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อ ม และสอดคล้องกับ กฎระเบี ยบของประชาคมโลก ซึ่ง เป็นที่ยอมรับร่ว มกั น
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

๓. คำแถลงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของนำยกรัฐมนตรี
คาแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาซึ่งได้กาหนดไว้ในข้อที่ ๔ การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมใน
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน
คือ
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
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ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๓.๑ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ข้อที่ ๔ กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อสร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
(๑) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
(๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
(๓) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(๕) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตามความ
ต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
(๖) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้ครูมี
วุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้ วย
ตนเอง
(๗) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พ ระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๘) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคม
โลก
(๙) ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้ง สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

๓.๒ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ข้อที่ ๘ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่กำรผลิตและบริกำรที่
ทันสมัย ดังนี้
(๑) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ เพื่อให้ประเทศสามารถแข่ง ขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
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(๒) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและ
สถานศึกษา
(๓) การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา ไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
(๔) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
(๕) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พั ฒ นา และด้ า นนวั ต กรรมซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญาในการต่ อ ยอดสู่ ก ารใช้ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข อง
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษา
ไว้อีก ๑๐ ข้อ คือ
๑) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
๓) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
๕) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้
ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
๖) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
๗) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
๘) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๙) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
๑๐) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

๔. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะกับ ผอ.สพป./สพม.ทั้ง ๒๒๕
เขตในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มอบนโยบายเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมี
นโยบายหลักที่เป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
● น้อมนำแนวพระรำชดำริ และพระบรมรำโชบำยด้ ำนกำรศึ ก ษำ ของพระบำทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ใส่เกล้ำฯ
และมอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด
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จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราช
ปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิก ารจะน้อ มน าแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป
สำหรับพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร มีใจความสาคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ
๑) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่
ดีงาม (Character Education)”
ในส่วนของกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชนั้น ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราช
กระแสฯ ที่ไ ด้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และเปรียบเสมือ น
ขุมทรัพย์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ดังนี้
๑) นักเรียน
- “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขัน
กับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕)
- “ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (๖ มิ.ย.๒๕๕๕)
- “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคีรู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
- “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๒๕๕๕)
ในบรรดานโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด มีนโยบายเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงเด็ก กระทรวงศึกษาธิการจึง
ให้ความสาคัญกับเด็กนักเรียนอย่างมาก โดยต้องการเห็นเด็กตื่นขึ้นมาอยากไปโรงเรียน สนุกกับการเรียน เด็ก
อยากเรี ย น และครู อ ยากสอน อี ก ทั้ ง มุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น (Peer
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Tutoring) ตัวอย่างเช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่สามารถให้มุ่งเน้นการทากิจกรรมกลุ่มได้ หรือหาก
ครูสอนไม่ทันในชั่วโมงเรียน สามารถนาเนื้อหามาสอนเสริมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ แต่ขอให้ปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องเรียน โดยต้องกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียน (Active
Learn) และครูกระตือรือร้นที่จะสอน (Active Teach)
๒) ครู
- “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอและครู
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควร
เป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย.
๒๕๕๕)
- “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ ๔๐ – ๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง ” (๖ มิ.ย.
๒๕๕๕)
- “ปั ญ หาปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงานวิท ยานิพนธ์ เขี ย นต าราส่ ง ผู้ บ ริห ารเพื่ อให้ ไ ด้ ต าแหน่ง และ
เงินเดือนสูง ขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่ง การสอนหนัง สือกลับไม่ไ ด้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๒๕๕๕)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว ผู้บริหำร
ต้องคิดว่ำจะทำอย่ำงไรไม่ให้ครูย้ำยบ่อย เพรำะจำกงำนวิจัยพบว่ำกำรย้ำยของครูเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำร้ำยเด็ก
นักเรียนดัง นั้น สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (สานักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย

๕. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
นอกจากการน้อมนาแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใส่
เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
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โดยมี ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำที่ จ ะด ำเนิ น กำร ๖ ด้ ำ น คื อ ๑) ความมั่ น คง ๒) การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จำกนี้ไปแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรด้ำนต่ำง ๆ ของกระทรวงศึกษำธิกำรจะอยู่ภำยใต้กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเหนือสิ่งอืน่ ใด คือ ทุกโครงกำรต้องเน้นควำม
โปร่งใส และ Anti-Corruption
● ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศำสตร์ และ Anti-Corruption
“…ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น แล้วท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ ถ้า
ทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง แช่งให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปถ้าไม่ทุจริต สุจริต
และมีความตั้งใจในธรรม ขอให้ต่ออายุได้ถึง ร้อยปี หรือถ้าอายุมากแล้วก็แข็ง แรง ประเทศไทยจะรอดพ้น
อันตรายอย่างมาก” พระราชดารัสโอวาทพระราชทานแด่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ (๘ ต.ค. ๒๕๔๖)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การคอร์รัปชัน (Corruption) มีมานานแล้ว แต่กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะ
เน้ น เรื่ อ งความโปร่ ง ใส และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น (Anti-Corruption) ซึ่ ง จะเป็ น ยุ ค ที่
กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใด ๆ ทั้งสิ้น
และยืนยันว่าจะไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใด ๆ
ทั้งสิ้น หากพบว่ามีใครแอบอ้างก็ขอให้ส่งข้อมูลมาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทันที
สิ่งที่สำคัญอีกประกำร คือ กระทรวงศึกษำธิกำรต้องกำรสร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำ เกลียดกำรโกง หรือ
เติบโตขึ้นมำกับควำมไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่ำวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัว
ควำมผิดจำกกำรโกง และให้เด็กเล็กเกลียดกำรโกง จะได้ไม่กระทำกำรสิ่งใดที่เป็นกำรทุจริต
● เตรียมพัฒนำโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตำมแนวทำง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการปฏิรูปห้องเรียน
และพร้อมทางานที่เป็น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สาคัญ คือ จะให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มี
สภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รั บการ
สนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียน ICU เหล่านี้ไ ด้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่
โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน อีกทั้งนโยบายนี้จะทาให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้ง อยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่
กศจ. จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด
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สำหรับกำรคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ในจานวนโรงเรียนกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ พบว่า
โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นห้องเรียนที่ดีอยู่แล้ว เช่น เป็นโรงเรียนระดับ World Class, โรงเรียนประชารัฐ
เป็นต้น โรงเรียนอีก ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับกลาง
ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีก ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นโรงเรียน ICU และอยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไ ม่พอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า เด็กติดยาเสพติด เด็กออกกลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้
การศึกษาชาติจะตกต่าลงไปเรื่อย ๆ
ในเบื้องต้นจะทำกำรคัดเลือกโรงเรียน ICU จำนวน ๓,๐๐๐ แห่ง โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจก่อน โดย สพฐ. ต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ด้วยในกรณีที่โรงเรียนนั้นมี
สภาพที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมี
โรงพยาบาลที่มีเตียง ICU จานวน ๓,๐๐๐ เตียง โดย สพฐ. จะทาหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล
เมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของ
โรงเรียน จากนั้นจัดทาแผนการรัก ษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
แก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหำภำยใน ๑ ภำคเรียน หำกโรงเรียนใดได้รับกำร
พั ฒ นำจนพ้นจำกโรงเรี ยน ICU แล้ ว ก็ ส ำมำรถออกจำกเตี ยง ICU ได้ โดยผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ กษำที่
สำมำรถนำโรงเรียนออกจำกเตียง ICU ได้ จะได้รับกำรเลื่อนขั้นตำมควำมดีควำมชอบอย่ำงเหมำะสม และ
ถื อ เป็ น เกณฑ์ ใหม่ ในกำรพิจ ำรณำควำมก้ ำ วหน้ำ ในสำยงำนอีก อัน หนึ่ ง ด้ ว ย ที่ ผ่ ำ นมำเรำไม่ สำมำรถ
แ ก้ ปั ญ ห ำ ด้ ำ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ไ ด้ เ พ ร ำ ะ เ ร ำ น ำ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ เ ดี ย ว ม ำ ใ ช้ กั บ โ ร ง เ รี ย น ทุ ก
แห่ง (One Size Fits All) รวมทั้งผู้บริหำรไม่ได้ลงไปดูอย่ำงจริงจัง และในกรณีของโรงเรียน ICU จะได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๔ การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมอย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่โรงเรียน
ขนาดเล็กที่ยังคงมีความเหลื่อมล้าทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาให้ความสนใจกับ
คนที่ยากจน โดยการลงพื้นที่สารวจปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อทาการสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และ
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชนด้วย เพราะเราสามารถ
ระบุปัญหาของโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าทาไมต้องทาการยุบรวม
รมว.ศึกษำธิกำร กล่ำวด้วยว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำรพยำยำมทำให้นโยบำยต่ำง ๆ เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และขอให้ทุกคนรู้หน้ำที่ตนเอง ตื่นเช้ำขึ้นมำให้คิดว่ำมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้ำง สำหรับคนที่
ดีอยู่แล้วเรำจะไม่เข้ำไปยุ่ง แต่เรำต้องกำรดูแลคนที่มีปัญหำจริง ๆ ทั้งยังขอยืนยันว่ำจะขอเป็นรัฐมนตรีที่มี
อำนำจมำกที่สุด คนสุด ท้ำ ย เพรำะจะเน้นกำรกระจำยอำนำจไปยั งพื้น ที่ใ ห้ ม ำกที่สุ ด และในนโยบำย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำโรงเรียน ICU นี้ จะเป็นแนวทำงเดียวกับกำรแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำ
ด้วย โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้เข้ำร่วมรับฟังนโยบำยในครั้งนี้เช่นกันด้วย
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๖. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
๑) กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียน
คล่อง เป็นต้น
๒) กำรดูแลเด็กออกกลำงคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบ
ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ
กศน.
๓) กำรปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไป
จัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
๔) กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
๕) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV
๖) กำรประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน
- การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา
กับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม
อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
๗) กำรดูแลรักษำสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้ง หมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย (๑) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุ
มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี (๒)
ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้งมี
ความต่อเนื่อง และ ๓) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
๘) กำรดูแลเรื่องสวัสดิกำร
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่งวิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข
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ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการดาเนินชีวิต
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสานึกในการใช้
จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
๙) กำรขยำยโครงกำรธนำคำรขยะในสถำนศึกษำ
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและ
ทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสัง กั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
๓๘,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมอบให้ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้
ครบทุกโรงเรียน
แนวทำงกำรทำงำน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
๒. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
๓. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ

๗. จุดเน้น ๖ ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนด จุ ด เน้ น ๖ ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑) ครู เพื่ อ แก้ ปั ญ หาครูไม่ ค รบชั้ น สอนไม่ ต รงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวั ญ และกาลั ง ใจ โดยมี
แนวทางดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่
เลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
๒) หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดย
ใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิ
ศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
๓) พั ฒ นำคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำและแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ การผลิ ต พั ฒ นากาลั ง คนและงานวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่ง เสริมการผลิ ตบั ณฑิ ต ในสาขาวิช าที่เ ป็น ความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่
สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี
อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา
ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๔) กำรประเมินและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่
ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ
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ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
๕) ICT เพื่อกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV
เป็นต้น
๖) กำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้า สู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่

กลยุทธ์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่ างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT) ของโรงเรียนวัดปทุม
นายก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ทาให้ทราบถึง โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนในการบริหาร
การศึกษา ของโรงเรียนวัดปทุมนายก เพื่อส่งเสริมพัฒนาจุดโอกาสและจุดแข็ง แก้ไขปรับปรุงอุปสรรคและ
จุดอ่อน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของโรงเรียนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประกอบกับแนวทางการทางานตามนโยบายของหน่วยเหนือในทุกระดับ ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวัดปทุมนายก
จึงได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังนี้
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนวัดปทุมนำยกในอนำคตโดยรวม
โรงเรียนวัดปทุมนายกจะจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และนักเรียนทุกคน
สามารถอ่าน เขียน และคิดคานวณได้ตามควรแก่วัย นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง จัดสภาพแวดล้อมแห่ง

26

การเรียนรู้และสุขลักษณะอนามัยที่ดี และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจัดการศึกษาสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การสอนภาษาอังกฤษ DLIT และการส่ง เสริมอาชีพ
เป็นต้น โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ เป็น แกนหลักในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีแผนกลยุทธ์ที่ชี้ทิศทางการทางานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB) โดยยึดหลักการ
กระจายอานาจ เพื่อกระจายคน กระจายงานความรับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทา และรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยยึดรูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลแบบมี
ส่วนร่วม ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นตัวแทนตัดสินใจ วางแผนและช่วยเหลือตนเองในทุกด้านเท่าที่จะ
ทาได้โดยระดมทรัพยากรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มากที่สุด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน โดยมีทีมงานภายในที่ ขับเคลื่อนดาเนินการที่
เป็นระบบ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจากทิศทางที่ มุ่งหวัง ไว้ข้างต้น โรงเรียนคาดหวังว่าจะสามารถนาพา
เยาวชนในชุมชนบริเวณนี้ ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นสุข โดย
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวัดปทุมนายก มุ่งมั่นบริการและจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะความคิ ด
มีคุณภาพตามมาตรฐาน รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย

พันธกิจ (Mission)
๑. บริการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
๒. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใช้เทคโนโลยีใน การ
แสวงหาความรู้
๓. จัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง จัดสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๔. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย วัดผลตามสภาพจริง มีคุณภาพ
รักศิษย์เหมือนลูกหลาน

เป้ำประสงค์ (Goal)
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตำรำง ๑ แสดงความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดปทุมนายก มุ่งมั่นบริการและจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะความคิด มีคุณภาพตามมาตรฐาน รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้และเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย
พันธกิจ
๑. บริการและจัด
๒. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ ๓. จัดระบบบริหาร
๔. พัฒนาครูให้เป็นครู การศึกษาให้กับผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการอย่างมี
มืออาชีพ จัดการเรียน
ทุกคนได้อย่างเสมอ
ให้มีคุณภาพและได้
ประสิทธิภาพด้วย
การสอนที่หลากหลาย
ภาคและทั่วถึง
มาตรฐาน มีคุณธรรม ความโปร่งใส ชุมชนมี วัดผลตามสภาพจริง
จริยธรรมตาม
ส่วนร่วม จัดระบบ
มีคุณภาพ รักศิษย์
คุณลักษณะที่พึง
ประกันคุณภาพภายใน เหมือนลูกหลาน
ประสงค์ รู้จักอนุรักษ์ ที่เข้มแข็ง จัด
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนียม
ส่งเสริมให้มีแหล่ง
ประเพณี และใช้
เรียนรู้ในโรงเรียน
เทคโนโลยีใน การ
แสวงหาความรู้
เป้ำประสงค์ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
ที่ ๑ บริหารจัด
ที่ ๒ เร่งพัฒนาคุณภาพ ที่ ๓ ส่งเสริมปลูกฝัง
ที่ ๔ บริหารสู่
ที่ ๕ ปรับปรุงอาคาร ที่ ๖ ส่งเสริมครูเป็น
การศึกษาให้ครอบคลุม การศึกษาทุกระดับชั้น คุณธรรม สืบสาน
ความสาเร็จ โดยให้
สถานที่ และ
ผู้เชี่ยวชาญ มีความ
พื้นที่บริการอย่างทั่วถึง ให้ได้คุณภาพตาม
วัฒนธรรมที่ดี มีจิต
ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
ชานาญการใช้หลักสูตร
และดูแลช่วยเหลือ
มาตรฐานหลักสูตร
อาสา อยู่อย่างพอเพียง ร่วมตัดสินใจ ร่วมวาง
จัดการเรียนการสอนที่
26
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นักเรียนทุกคนอย่าง
เสมอภาค

รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ

รักถิ่นฐานและความ
เป็นชาติไทย

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

น่าเรียน ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ดูแลให้มีความ
ปลอดภัยทั้งร่างกาย
และจิตใจ

เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลตามวิสัยทัศน์ จึงกาหนดจุดเน้น จานวน ๒๔ ข้อ จากกลยุทธ์ทั้ง ๖ ประเด็น ดังนี้
ตำรำง ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์
ที่ ๑ บริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ
อย่างทั่วถึง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่าง
เสมอภาค
ที่ ๒ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร รู้จักใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

จุดเน้น
๑.๑ จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มอายุ ๔ ปี จำนวน ๒๕ คน เข้ำเรียนในระดับอนุบำลปีที่ ๑
๑.๒ เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ และได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคน
๒.๑ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าระดับ ๒.๕ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๓ จัดกำรประเมินตนเองโดยใช้หลักประกันคุณภำพภำยในเป็นระบบเข้มแข็ง กำรมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ำย
มีเป้ำหมำยทุกตัวบ่งชี้ผ่ำนระดับคุณภำพ ๔ ขึ้นไป และคะแนนที่ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
๒.๔ มีกำรประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
๒.๕ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีคุณค่ามาตรฐานเบื้องต้น โดยจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์มากขึ้น
๒.๖ ลดอัตรำกำรตกซ้ำชั้น และกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ ๑
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จุดเน้น
๒.๗ พัฒนำงำนเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยการหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมา
ใช้ในการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี ห้องการงานอาชีพ
ที่ ๓ ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมที่ ๓.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาในทุกระดับช่วงชั้น
ดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง รักถิ่นฐานและ
๓.๒ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้านความคิด จิตใจ การ
ความเป็นชาติไทย
กระทาที่ดีทางสังคม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
จุดเน้น
๔.๑ บริหารงานงบประมาณ มีการตรวจสอบประจาปี โดยระบบคณะกรรมการ
๔.๒ พัฒนาระบบงานสารบรรณ ธุรการและการเงินให้มีความถูกต้องคล่องตัวในการทางาน
๔.๓ พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรทุกด้ำนให้ทันเวลำทั่วถึง และถูกต้อง
๔.๔ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ที่ ๕ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้
๕.๑ ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย เช่น ปรับปรุงห้องสมุด
น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ห้องพยาบาล ห้องสื่อและอุปกรณ์การเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ ห้องดนตรี
ดูแลให้มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
๕.๒ ควบคุมดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบให้สะอาดน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
๕.๓ ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ที่ ๖ ส่งเสริมครูเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชานาญ
๖.๑ ครูสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนที่โรงเรียนกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่เหลือ
การใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีสอนและ
เป็นสาคัญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวัดผลที่หลากหลายต่อเนื่อง มีผลงานเด่นชัด
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเพื่อนครูที่รู้ใจเดือนละ ๑ ครั้ง/คน ผู้บริหารและคณะอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/
ภาคเรียน
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กลยุทธ์
ที่ ๔ บริหารสู่ความสาเร็จ โดยให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

30

๖.๓ พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใกล้เคียงได้อย่างมีมาตรฐาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๖.๔ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขอความร่วมมือชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖.๕ เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้กับครู อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๖.๖ ครูทุกคนสามารถทาแฟ้มพัฒนางานในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลงานของตนเองและเตรียมการประเมินให้ได้เงิน
วิทยฐานะ
28

ตำรำง ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเน้น มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาปฐมวัย
(สาหรับชั้นปฐมวัย) จะมีโครงการเฉพาะของตนเองและโครงการที่ร่วมทากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

มำตรฐำนที่ ๑
๑.๑ ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียน
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน ให้มสี ุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์
ร่ำงกำย
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๑.๒ ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้
และปลอดภัย เช่น ปรับปรุงห้องสมุด
ห้องพยาบาล ห้องสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ
ห้องดนตรี
๑.๓ ควบคุมดูแลอาคารเรียน อาคาร
ประกอบให้สะอาดน่าอยู่ น่าดู
น่าเรียน

มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
๑.๑ ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมวัย
น้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีสมวัย
๑.๓ ร้อยละของนักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม
- โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
- โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
85
85

86
86

87
87

88
88

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
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มำตรฐำนที่ ๒

๒.๑ ส่งเสริมุขภำพอนำมั
สุ
ยนักเรียน
ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
อำรมณ์และจิตใจ
๒.๒ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต
เพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านความคิด จิตใจ
การกระทาที่ดีทางสังคม เช่น
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสหกรณ์
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
๒.๓ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนเล่นและทากิจกรรมกับ
- โครงการเครื่องเล่นของหนู
ผู้อื่นได้
- โครงการพัฒนาการดีด้วยศิลปะ
๒.๒ ร้อยละของนักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาเป็น
สร้างสรรค์
๒.๓ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก
๒.๔ ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการออกกาลัง
กายและมีทักษะในการเคลื่อนไหว
๒.๕ ร้อยละของนักเรียนมีความสนใจในการทางาน
และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๒.๖ ร้อยละของนักเรียนที่มีมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีจิตนาการ
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มำตรฐำนที่ ๓
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

30

มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์
๓.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ใน
ทุกระดับช่วงชั้น
๓.๒ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต
เพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะในด้านความคิด จิตใจ
การกระทาที่ดีทางสังคม เช่น กิจกรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยจิตอาสา มีน้าใจ
- โครงการจิตสาธารณะ
รู้จักเสียสละ
- โครงการเครื่องเล่นของหนู
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการทางาน
- โครงการหนูนอ้ ยวิถีพุทธ
ร่วมกับผู้อื่น
๓.๓ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓.๔ ร้อยละของนักเรียนเล่นและทากิจกรรมกับ
ผู้อื่นได้
๓.๕ ร้อยละของนักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาเป็น
๓.๖ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ – เล็ก
๓.๗ ร้อยละของนักเรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบชั่วดี
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัย
๓.๘ ร้อยละของนักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
และสังคมได้
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

มำตรฐำนที่ ๔
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ

๔.๑ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๔.๑ ร้อยละของนักเรียนค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเอง - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๔.๒ ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
วิทยาศาสตร์
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๔.๓ ร้อยละของนักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
๔.๔ ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับประสบการณ์ตรง
จากการไปแหล่งเรียนรู้
๔.๕ ร้อยละของนักเรียนทีส่ ามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
๔.๖ ร้อยละของนักเรียนมีความใฝ่รู้ รักการอ่านและ
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
๔.๗ ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจและใช้ภาษา
สื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
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88

35

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

มำตรฐำนที่ ๕
ครูปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

๕.๑ ครูสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนการสอนที่โรงเรียน
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เหลือ
เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีสอน
และการวัดผลที่หลากหลายต่อเนื่อง มี
ผลงานเด่นชัด
๕.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
เพื่อนครูที่รู้ใจเดือนละ ๑ ครั้ง/คน
ผู้บริหารและคณะอย่างน้อย ๑ ครั้ง/
คน/ภาคเรียน
๕.๓ พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดู
งานโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใกล้เคียงได้อย่างมีมาตรฐาน อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๕.๔ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขอ
ความร่วมมือชุมชน/ภูมิปัญญา/
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

๕.๑ ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ร้อยละของครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก
๕.๔ ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ร้อยละของครูใช้เครื่องมือการวัดประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
๕.๖ ร้อยละของครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ร้อยละของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ร้อยละของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง
๕.๙ ร้อยละของครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย

- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๘๕
๘๕

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘

๘๕
๘๕
๘๕

๘๖
๘๖
๘๖

๘๗
๘๗
๘๗

๘๘
๘๘
๘๘
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มำตรฐำนกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

36

มำตรฐำนที่ ๖
ผู้บริหำรปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๖.๑ บริหารงานงบประมาณ มีการ
ตรวจสอบประจาปี โดยระบบ
คณะกรรมการ
๖.๒ พัฒนาระบบงานสารบรรณ
ธุรการและการเงินให้มีความถูกต้อง
คล่องตัวในการทางาน
๖.๓ พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร
ทุกด้ำนให้ทันเวลำทั่วถึง และถูกต้อง
๖.๔ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๖.๕ การสร้างโอกาสการเข้าเรียนอย่าง
เสมอภาค
๖.๖ เน้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดีไร้สิ่งเสพติด
๖.๗ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
น่าดู น่าเรียน
๖.๘ ส่งเสริมสุขภาพ กายใจอนามัย
ทุกด้านให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
๖.๙ เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้
กับครู อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๖.๑ ร้อยละของผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ร้อยละของผู้บิริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ร้อยละของผู้บริหารสามารถบริหารจัดกรศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ร้อยละของผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ร้อยละของผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ ร้อยละของเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย
- โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
- โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- โครงการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
- โครงการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
- โครงการจัดซื้อ จัดหา พัฒนา ICT
เพื่อการศึกษา
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการรับนักเรียน

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
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กำรศึกษำ
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มำตรฐำนกำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

มำตรฐำนที่ ๗
แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำ

๗.๑ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน

มำตรฐำนที่ ๘
สถำนศึกษำมีประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่
กำหนดใน
กฎกระทรวง

๘.๑ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

๗.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ โรงเรียนมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
๘.๑ โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
๘.๒ โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ โรงเรียนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

- โครงการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘
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มำตรฐำนที่ ๙
สถำนศึกษำมีกำร
สร้ำง ส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๐
กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำม
ปรัชญำ วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของ
กำรศึกษำปฐมวัย

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

๙.๑ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขอ ๙.๑ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
๘๕
ความร่วมมือชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ๙๕
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๙.๒ โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน โรงเรียนกับชุมชน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘

๑๐.๑ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
๑๐.๒ เน้นระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดี

มำตรฐำนที่ ๑๑
๑๑.๑ นักเรียนในระดับอนุบาลมีความ
กำรพัฒนำ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานในการเข้า
สถำนศึกษำตำม
เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
นโยบำยและแนวทำง
ปฏิรูปกรศึกษำเพื่อ
ยกระดับคุณภำพให้
สูงขึ้น

๑๐.๑ โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- โครงการปทุมนายกวิชาการ
- โครงการจิตสาธารณะ
- โครงการเครื่องเล่นของหนู
- โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ

๘๕
๘๕

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
85

๘๖
๘๖
๘๖
๘๖
86

๘๗
๘๗
๘๗
๘๗
87

๘๘
๘๘
๘๘
๘๘
88

๑๑.๑ โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- โครงการพัฒนาการดีด้วยศิลปะ
สร้างสรรค์

๘๕
๘๕

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘

๘๕
๘๕

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ

39

ตำรำงที่ ๗ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดเน้น มำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวชี้วัด และโครงกำร/กิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐- ๒๕๖๓ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
36

มำตรฐำน
กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑
คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๑.๑.๑ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะตาม
หลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกวิชาผ่านเกณฑ์ขั้นต่าระดับ
๒.๕ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๑.๒ มีการประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง
๑.๑.๓ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีคุณค่ามาตรฐานเบื้องต้น
โดยจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์มากขึ้น
๑.๑.๔ พัฒนำงำนเทคโนโลยี เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยการหาคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้
ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี
ห้องการงานอาชีพ

๑.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน เหมาะสมตามระดับชั้น อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
๑.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีการคิดคานวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้าน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
๑.๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่ความก้าวหน้าจาก
พื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
๑.๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น
๑.๑.๗ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
สูงกว่าฐานเดิมร้อยละ ๕
สูงกว่าฐานเดิมร้อยละ ๕
สูงกว่าฐานเดิมร้อยละ ๕
สูงกว่าฐานเดิมร้อยละ ๕
๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

สูงกว่าฐานเดิมร้อยละ ๕
๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

40

มำตรฐำนที่ ๑
คุณภำพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๑.๒.๑ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาใน
ทุกระดับช่วงชั้น
๑.๒.๒ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในด้าน
ความคิด จิตใจ การกระทาที่ดีทาง
สังคม เช่น กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และ
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

๑.๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึก
ตามที่เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม
๑.๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง
๑.๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหงรังแก
๑.๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระทา
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(คุณธรรมชั้นนา)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน
- โครงการสร้างเสริมประชาธิบไตย
- โครงการหนูน้อยออมทรัพย์
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน และเด็กไทยทาได้
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีอันดีงาม
- โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
85

86

87

88

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๕
๘๕
๘๕

๘๖
๘๖
๘๖

๘๗
๘๗
๘๗

๘๘
๘๘
๘๘

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๒
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

๒.๑ ครูสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนการสอนที่โรงเรียน
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่เหลือ
เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีสอน
และการวัดผลที่หลากหลายต่อเนื่อง มี
ผลงานเด่นชัด
๒.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
เพื่อนครูที่รู้ใจเดือนละ ๑ ครั้ง/คน
ผู้บริหารและคณะอย่างน้อย ๑ ครั้ง/
คน/ภาคเรียน
๒.๓ ครูทุกคนสามารถทาแฟ้มพัฒนา
งานในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลงานของ
ตนเองและเตรียมการประเมินให้ได้
เงินวิทยฐานะ
๒.๔ พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดู
งานโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใกล้เคียงได้อย่างมีมาตรฐาน อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๒.๑ ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย
๒.๒ ร้อยละของครูที่มีการผลิตสื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
๒.๓ ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการสอนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนาผลไปพัฒนา
การเรียนการสอน
๒.๔ ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
๒.๕ ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
๒.๖ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
๒.๗ ร้อยละของครูทสี่ ามารถทาวิจัยในชั้นเรียนและ
นาไปพัฒนาการเรียนการสอนได้
๒.๘ ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาค้นคว้าตามสนใจ
และความสามารถของตนเอง
๒.๙ สถานศึกษามีแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม

- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการห้องสมุดโรงเรียน
- โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย
- โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
- โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
- โครงการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
- โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
- โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- โครงการจัดซื้อ จัดหา พัฒนา ICT
เพื่อการศึกษา

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
85
85

86
86

87
87

88
88

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๕
๘๕

๘๖
๘๖

๘๗
๘๗

๘๘
๘๘

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

85
85
85

86
86
86

87
87
87

88
88
88

85

86

87

88

85

86

87

88

๘๕
๘๕

86
86

87
87

88
88
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์
๒.๕ เชิญวิทยากรให้ความรู้กับครู
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
๒.๑๐ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

๒.๖ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ๒.๑๑ ผลการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้
และคุณลักษณะตามหลักสูตร โดยมี มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่าระดับ ๒.๕
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ในทุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒.๗ มีกำรประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
๒.๘ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีคุณค่ามาตรฐานเบื้องต้น
โดยจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์มากขึ้น
๒.๙ ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

โครงกำร/กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
๘๕

86

87

88

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ

จุดเน้นตำมกลยุทธ์
และปลอดภัย เช่น ปรับปรุงห้องสมุด
ห้องพยาบาล ห้องสื่อและอุปกรณ์
การเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
วิชาการ ห้องดนตรี
๒.๑๐ ควบคุมดูแลอาคารเรียน อาคาร
ประกอบให้สะอาดน่าอยู่ น่าดู น่า
เรียน
๒.๑๑ จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มอายุ
๔ ปี จำนวน ๒๕ คน
เข้ำเรียนในระดับอนุบำลปีที่ ๑
๒.๑๒ เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคน
ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุก
คนได้รับการศึกษาจนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้รับการ
ส่งเสริมให้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ทุกคน
๒.๑๓ ลดอัตรำกำรตกซ้ำชั้น
และกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ ๑

ตัวชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ/ เป้ำหมำย
(ระดับดีขึ้นไป)
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
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คาสั่งโรงเรียนวัดปทุมนายก
ที่ 59 / ๒๕59
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
………………………………..
ด้วยแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก พุทธศักราช ๒๕๕๖-๒๕๕๙
กาลังจะสิ้นสุดลง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฉบับใหม่ ให้เป็นแผนที่
ดีสามารถนาไปปฏิบัติจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบัน
เชื่อมโยงต่อนโยบายของหน่วยเหนือในทุกระดับและสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และความ
ต้องการของชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
1) นายบุญเกิด ตองอ่อน
2) นายชัยวัฒน์ สุทธิพงศ์วิรัช
3) นายวิยัน ชมภู
4) นางสาวบังอร ยามเย็น
5) นายถวิล เบี้ยทอง
6) นายสุรินทร์ ยามเย็น
7) พระอรุณ อธิวโร
8) นายวิชาญ เบี้ยทอง
9) นางบุษบา นาคพุทธ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์การปรกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

ประธานที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนา คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตให้
เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑) นางบุษบา นาคพุทธ
๒) นายชลิต มงกร
๓) นางสาวศิริวรรณ เสนา

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
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4) นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี

ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดประชุมและ จัดเตรียมเอกสาร ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐๒๕๖๓

๓. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1) นางสาวศิริวรรณ เสนา
2) นายชลิต มังกร
3) นายวินัย ชมพู
4) นายอิศรา สีสัน
5) นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
6) นางรัตนา สีสัน
7) นางสาวปิยวรรณ พึ่งน้อย
8) นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
9) นางสาวสุกัญญา บุญธรรมส่ง
10) นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ
11) นางสาวจุไรรัตน์ สกุลณา
12) นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี

ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ประชุมวางแผนและวิเคราะห์ swot พร้อมนานโยบายของหน่วยเหนือทุกระดับมาพิจารณา
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่จะดาเนินการลงสู่
การปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ในวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕59 เมื่อคณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
แผนกลยุทธ์ แล้วเสร็จให้นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.๒๕59
ลงชื่อ.........
..........
(นางบุษบา นาคพุทธ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

