
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และฉบับที่3 พ.ศ.2553 เน้นให้มี การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือ สถานศึกษามีการวางแผน พัฒนาที่ยึดสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการ วางแผนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้อง ระดมสมองในการวิเคราะห์
สภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ตามให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา 

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ในพระราช                  
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา                       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดเป้าหมาย 
หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ  
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2560 - 2563  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ และกิจกรรมตามกลยุทธ์ (ระยะ 4 ปี) การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                 
โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2563 ฉบับนี้จะบรรลุผล                
ตามเป้าหมายความส าเร็จก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการก ากับ ระดมสรรพก าลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาส               
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
          กรกฎาคม 2560 

 
 
 



บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1.ข้อมูลทั่วไป 
1.1.ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)  ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน  เลขที่ 114/2 หมู่ที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง  
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เดิมสังกัดกองการประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาวันที่  1 ตุลาคม 2509 ได้โอนมาสังกัด
องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และต่ อมาในปี พ.ศ.2513 ได้โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                     
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ปี พ.ศ. 2533  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสารภี  ได้ย้ายส านักงานจาก
ที่ว่าการอ าเภอสารภี มาก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนวัดเวฬุวัน   
 สถานที่ เป็นที่ ตั้ ง โรง เรียนวัด เวฬุวันแห่ งแรกคือ ศาลาวัดแสนหลวง หมู่ที่  3 ต าบลยางเนิ้ ง                  
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ชื่อครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาลที่นายอ าเภอจัดตั้งวัดแสนหลวง”                  
นั บ ว่ า  เ ป็ น โ ร ง เ รี ย นประถมศึ กษาแห่ ง แ ร กขอ งอ า เ ภ อส า รภี  ป ร ะชาชน โ ดยทั่ ว ไปมั ก เ รี ย ก ว่ า                         
“โรงเรียนประจ าอ าเภอ ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่4 พฤศจิกายน  2457  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นป.1–3  มี           
3 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  57  คน  มีครู  5  คน  ครูใหญ่คนแรกคือนายอินตา  วรรณพิศิษฐ์ 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายจากวัดแสนหลวง มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 1 ต าบลยางเนิ้งอ าเภอสารภี 
บริเวณดังกล่าวอยู่ทางทิศเหนือวัดเวฬุวันเพียงเล็กน้อย  ขณะนี้บริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้งส านักงานเกษตร และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสารภีมีเนื้อที่ทั้งหมด6  ไร่3 งาน 40 ตารางวา 
 พระองค์เจ้าธานีนิวัติ  เสนาบดี  กระทรวงธรรมมาการ ได้เสด็จมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2472  เป็นอาคารเรียนไม้ 2  ชั้น(ได้รื้อถอนไปนานแล้ว) พระองค์เจ้าธานีนิวัติได้พระราชทาน
นามโรงเรียนว่า “สารภีชนานุกูล” ใช้อักษรย่อว่า “ ส.ช.” ต่อมาส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้
ก าหนดหมายเลขของโรงเรียนวัดเวฬุวันคือ 15  จึงใช้เป็นอักษร ย่อว่า “ ส.ช.15 ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายอาคารเรียนจากหมู่ที่ 1  มาตั้งในหมู่ที่  2  ต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่  คือสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่  30  ไร่ 2 งาน 44  ตารางวา  เอกสารเป็นที่ดิน 2 โฉนด หรือ 2 แปลง  
แปลงที่  1  มีเนื้อที่  14  ไร่  2  งาน  99  ตารางวา และแปลงที่  2  มีเนื้อที่  15  ไร่  3  งาน  45  ตารางวา                
โดยมีล าเหมืองคั่นระหว่างทั้งสองแปลง 
ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน   มีดังนี้ 
 1.  นายอินตา วรรณพิศิษฐ์ ครูใหญ ่  พ.ศ. 2457 – 2463 
 2.  นายยืน ไชยวงศ์ญาติ ครูใหญ ่  พ.ศ. 2463 – 2465 
 3.  สามเณรเรือน เจริญวงค ์ ครูใหญ ่  พ.ศ. 2465 – 2469 
 4.  นายยืน ไชยวงค์ญาติ ครูใหญ ่  พ.ศ. 2469 – 2471 



 5.  นายถา อักษรพรหม ครูใหญ ่  พ.ศ. 2471 – 2471 
 6.  นายทองย้อย เกษกาญจน์ ครูใหญ ่  พ.ศ. 2472 – 2486 
 7.  นายสิงห์ค า เกสรศรี  ครูใหญ ่  พ.ศ. 2486 – 2488 
 8.  นายเกื้อ มณีกูล  ครูใหญ ่  พ.ศ. 2488 – 2489 
 9.  นายบุญฤทธิ์  ช่ าชอง  ครูใหญ ่  พ.ศ. 2489 – 2491 
 10. นายถวิล ณ เชียงใหม่ ครูใหญ ่  พ.ศ.2491 – 2502 
 11. นายสวัสดิ์ สายเกิด  ครูใหญ ่  พ.ศ.2502 – 2515 
 12. นายพรชัย พิมลศรี  ครูใหญ ่  พ.ศ. 2515 – 2519 
 13. นายวิชัย ตัณฑเมืองยศ รักษาการ พ.ศ. 2519 – 2523 
 14. นายบวร สมุทรทัย รักษาการ พ.ศ. 2523 – 2525 
 15. นายรังสรรค์ ยาวุฒฑิ  รักษาการ พ.ศ. 2525 – 2525 
 16. นายประสิทธิ์ ศิริเจริญ  ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2525 – 2541 
 (นายประสิทธิ์   ศิริเจริญ   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่ พ.ศ.  2525 - 2531  และ                 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่ พ.ศ.2531 - 2541) 
 17. นายดุสิต เจริญศิลป์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2541 – 2544 
 18. นายมานพ จินะนา  ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2544 – 2554 
 19. นายธนู         มีสัตย์  ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2554 – 2559 
 20. นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559 – 2562 
 21. นายจรัล ถาวร  ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
 

1.2 ข้อมูลผูบ้ริหำร 
1.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล  นายจรัล   ถาวร 
โทรศัพท ์081- 0278450  e-mail:  narunthai@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรมหาบันฑิต   สาขาหลักสูตรและการสอน 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน  

1.2.2   รองผู้อ านวยการ  1 คน 
  ชื่อ-สกุล  นางสาวอุษณีย์ สกุณา 

โทรศัพท ์089-6334469  e-mail: usanee_sakuna@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา จิตวิทยาการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
  



2. แผนที่ท่ีตั้งของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือต ารา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่  ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจ าโรงเรียน 
 

4. สีประจ ำโรงเรียน 
 

“ม่วง – ขาว” 
 

 ม่วง  หมายถึง มุ่งพัฒนาความรู้สู่ชีวิต 
ขาว  หมายถึง คุณธรรมน าความคิด จิตผ่องใส 

 
 
 
 
 

 

5. ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
 

“ความรู้ดี กีฬาเด่น ท างานเป็น เน้นคุณธรรม” 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



6. ปรัชญำของโรงเรียน 
 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความสุขความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน                      
และพลเมืองดีของสังคม 
 
 
  
 
 
7. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  

โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นสถานศึกษาชั้นน าทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล                 
บนรากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง 
  
8. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ควำมเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง 
 

 
 
 

9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
รักษ์ท้องถิ่น  รักควำมเป็นไทย  ศรัทธำในวิถีพุทธ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. พันธกิจของโรงเรียน 
10.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
10.2 พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
10.3 พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
10.4 พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค                            

เท่าเทียมกัน 
10.5 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน              

ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
10.6 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมน าความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา การอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

11. เป้ำหมำยของโรงเรียน 
11.1 ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         

และเกิดประสิทธิผล 
 11.3 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

11.4 ผู้เรียนด ารงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สำรภีชนำนุกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยจรัล  ถำวร 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

นำงสำวอุษณีย ์ สกุณำ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำน 
 

ฝ่ายงานวิชาการ 
นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น 

 
 

ฝ่ายงานบุคคล 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 

 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายไชยอนันต์  อ่อนนุ่ม 

 
 

ฝ่ายบรหิารการเงินและ
สินทรัพย ์

นางมนัญญา  เตมียะ 
 
 ฝ่ายงานโยบายและแผน   

นางอัจฉราภรณ์ประสพโชคชัย 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
นายธีรภาพ  นามวงค์ 

 

ชมรมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

ชมรมศิษย์เก่า 



ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  
 
 

นำงสำวนภำพร  ยำรังฝั้น 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นางนัยน์ปพร ปานกลัด 
- งำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
- งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
นายจรลั ถาวร   
- งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน / 
สอนเสริม 
นางณัฐรดา ศรีภมูิทัต  
งำนประกันคุณภำพ 
นางสุมาลี วรรณวิจิตร 
- งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
(SAR) 
นางกาญจนา เหมืองหม้อ 
- งำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 
นางกาญจนา  ก๋องแก้ว 
- งำนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ 
นางสายสมร  มหาเทพ 
- งำนห้องสมุด 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชต ิ
- งำนพัฒนำและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน/ วิจัย 
นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ 
- งำนฝึกประสบกำรณ์นักศึกษำ 
นางภัทริน หมื่นประจ า 
- งำนแนะแนว 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
 
 

- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นายณัฐวุฒิ     ชนะเลิศ 
- งำนรับนักเรียนและงำนส ำมะโนนักเรียน 
นางสาวสมพิศ  ศรีชมพ ู
- งำนยุวชนทหำร   
นายประวุฒิ  ฟองค า 
- งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร / 
ดนตรี / กีฬำ / ศิลปะ 
นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น 
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำพิเศษ 
นางสิริรัตน์  ค าจินะ 
- คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
นายจรัล ถาวร 
 
 

- งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
 
นางสุมาลี  วรรณวิจติร  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณติศาสตร ์
 
นางนัยน์ปพร  ปานกลัด  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
 
นางกรรณิการ์  ศรีธ ิ 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
นางพรรณี  แสงเกดิ  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
 
นายทวีป  ศรีสุวรรณ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป ์
 
นายประวุฒิ  ฟองค า  
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 



นำยสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล 

 

ฝ่ำยบริหำรบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนวำงแผนสรรหำอัตรำก ำลังและบรรจุแต่งตั้ง 
นางลัคนา  สุยะ 
- งำนส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร 
นายทวีป  ศรีสุวรรณ 
- งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ 
- งำนรักษำวินัย 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
- งำนประเมินผลงำนปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
นางนงคราญ  ยวงฟ้า 
- งำนสร้ำงขวญและก ำลังใจ 
นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์ 
- งำนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพครู 
นางกาญจนา  จันทร์จร 
- คณะกรรมกำรบริหำรงำนครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำง นักกำรภำรโรง แม่บ้ำน แม่ครัว 
นายจรัล  ถาวร 
 
 



นำยไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
นายนาวี ศรีอ้าย 
- งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
- งำนอำคำรสถำนที่ 
นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 
- งำนอนำมัย 
นางอัญชัญ เลพิมาย 
- งำนโภชนำกำรอำหำรกลำงวัน 
นางพัชรี  เกษมณี 
- งำนโภชนำกำรอำหำรเสริม(นม) 
นางสาวเจียมศรี  กันทา 
- งำนซ่อมบ ำรุง 
นายนาวี ศรีอ้าย 



นำงสำวอุษณีย์   สกุณำ 
รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ 
- งำนธุรกำร 
นางนัยน์ปพร ปานกลัด 
- งำนประชำสัมพันธ์ 
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ 
- งำนปฏิคม 
นางอัญชลี นันตาวงค์ 
- งำนยำนยนต์ 
นายนาวี ศรีอ้าย 
- งำน ICT  / งำนดูแลระบบเครือข่ำย/ 
ซ่อมบ ำรุง /งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
นายธีรภาพ นามวงศ์ 
- งำนประชำสัมพันธ์ (เว็บไซด์) 
นายธีรภาพ นามวงศ์ 
- งำนประชำสัมพันธ์ ( Facebook) 
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ 
- งำนถ่ำยภำพ 
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ 
- งำนชุมชนสัมพันธ์ 
นายทวีป ศรีสุวรรณ 

 
 

- งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นางสาวอุษณีย์ สกุณา 
- งำนศิษย์เก่ำ 
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ     
- คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมตลำดนัดวันอำทิตย์ 
นายจรัล ถาวร 
- คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมฟู๊ดเซ็นเตอร์ 
นายจรัล ถาวร 
- คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมโรงน้ ำดื่มโรงเรียน 
นายจรัล  ถาวร 
- คณะกรรมกำรบริหำรงำนสระว่ำยน้ ำ 
นายจรัล  ถาวร 
- คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์นักเรียน 
นายจรัล  ถาวร 
- คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
นายจรัล ถาวร 
- งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
นางสาวศิวพร ทิพย์พละ 
 



นำงมนัญญำ เตมียะ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

ฝ่ำยงบประมำณ  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนกำรเงินในงบประมำณ 
นางมนัญญา เตมียะ 
- งำนกำรเงินนอกงบประมำณ 
นางจรรยา มหานันท์ 
- งำนบัญชี 
นางสาวศิธัญย์ธิป  วงศ์ทิตลานนา 
- งำนพัสดุ 
นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 
- งำนควบคุมภำยใน 
นางมนัญญา เตมียะ 
- คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรมกำรสอนพิเศษและซ่อมเสริม 
นายจรัล ถาวร 
- งำนบริหำรสินทรัพย์เป็นทุน (ที่ดิน) 
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ 
- งำนระดมทรัพยำกร 
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ 



นำยอัจฉรำภรณ์  ประสพโชคชัย      
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผน 

 

ฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนแผนพัฒนำคุณภำพประจ ำปี/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
นางอภิสรา  บุญทวี 
- งำนติดตำม ตรวจสอบประเมินโครงกำร 
นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ ์
- งำนโครงกำรพิเศษและโครงกำรตำมนโยบำยต้นสังกัด/โรงเรียน 
นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา 
- งำนโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอน (MEP) 
นายจรัล  ถาวร 

 
 



นำยณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 
- งำนปกครองนักเรียน 
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 
- งำนป้องกันและแก้ไขยำเสพติด (โรงเรียนสีขำว) 
นายศุภชัย ปัญญาวิภาส 
- งำนรถรับ - ส่งนักเรียน 
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ 
- งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวรัญจวน มโหธร 
- งำนโครงกำรโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
นางสาวรัญจวน มโหธร 

 
 

 



13.ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สำขำ/วิชำเอก 

1 นายจรัล  ถาวร 6383 ผอ.ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 
2 นางสาวอุษณีย์  สกุณา 6384 รองผอ.ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา 
3 นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค 1721 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ป.ตรี ปฐมวัย) 
4 นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 8971 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
5 นางจรรยา  มหานันท์ 1136 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ประถมศึกษา 
6 นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย์ 2190 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) คหกรรม 
7 นางธนพร  อนุสรพรพงศ์ 7098 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
8 นางสหัทยา  พัฒนพิบูลย์ 8938 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 
9 นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ 6716 ครูช านาญการ ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย  
10 นางสายสมร  มหาเทพ 6403 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) แนะแนว 
11 นางสาวเจียมศรี  กันทา 2114 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) ภาษาไทย 
12 นางอัญชัญ เลพิมาย 1582 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
13 นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์ 6780 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา (ภาษาไทย) 
14 นางฉวีวรรณ  พรหมค าแดง 8989 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) ประถมศึกษา 
15 นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 6405 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดการประเมินผลฯ (คณิตฯ) 
16 นางสาวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลานนา 6407 ครูช านาญการ ปริญญาโท คบ.ฟิสิกส์ 
17 นางเอมอร  วงค์ษา 9101 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) ภาษาอังกฤษ 
18 นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 9127 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา (อังกฤษ) 
19 นางสาวรัญจวน มโหธร 8847 ครูช านาญการ ปริญญาโท แนะแนว (ป.ตรี ประถมศึกษา) 
20 นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย 712พ ครูช านาญการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
21 นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น 8586 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา (อังกฤษ) 
22 นายธีรภาพ นามวงค์ 6320 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการ 
23 นางศิริพร ยามวงค์ 6729 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) นาฏศิลป์ 
24 นายศุภชัย ปัญญาวิภาส 6393 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศน.ม.) บริหารการศึกษา 
25 นางอภิสรา  บุญทวี 7708 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา (สังคม) 
26 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ 7081 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา 
27 นางมนัญญา เตมียะ 6358 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.) บริหารการศึกษา (ป.ตรี เกษตร) 
28 นางมณีรัตน์ แก้วสว่างนภา 9381 ครูช านาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน 
29 นางสาวนภาพร ยารังฝัน้ 7891 ครูช านาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ (ป.ตรี คณิตศาสตร์) 
30 นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ 7132 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) ประถมศึกษา 
31 นางพรรณี แสงเกิด 6138 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) สังคมศึกษา 
32 นางนงคราญ ยวงฟ้า 8482 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) ปฐมวัย 
33 นางสาวศรัญญา นาตา 8149 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (ศษ.บ.)คหกรรม 
34 นางรุ่งเรือง ถิ่นค า 6410 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.)ปฐมวัย 
35 นางสาวสุจิตรา จินะวงค์ 8680 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา (สังคมศึกษา) 
36 นางพวงสร้อย เจริญผล 2915 ครูช านาญการ ปริญญาตรี (คบ.) ปฐมวัย 
37 นางสาวไขแข ชัยเงินตรา 2840 ครูช านาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)วิจัยสถิติ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
38 นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 232 ครูช านาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
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(ป.ตรี วิทยาศาสตร์) 
39 นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 8202 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (คบ.) เกษตร 
40 นางพัชร ี เกษมณี 6664 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี (ศษ.บ.)คหกรรม 
41 นายนาวี ศรีอ้าย 9087 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า ,บริหาร 
42 นางสาวอัจฉรา ธนัญชัย 6399 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ป.ตรี วิทยาศาสตร์) 
43 นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง 6496 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.) คณิตศาสตร์ (ป.ตรี คณิตศาสตร์) 
44 นางธนัชชา  แก้วเกตุ 5944 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา(ป.ตรี ปฐมวัย) 
45 นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 3190 ครู คศ.1 ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 
46 นางสาวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย 6472 ครู คศ.1 ปริญญาตรี (ค.บ.) การประถมศึกษา 
47 นางสุกัญญา  ศรศักกดา 6434 ครูช านาญการ ปริญญาตรี (คบ.) ภาษาจีน  
48 นางแสงมณี  พิทยาพล 8052 ครูช านาญการ ปริญญาตรี (คบ.) ภาษาจีน 
49 นางกาญจนา  จันทร์จร 6386 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ (ป.ตรี ภาษาอังกฤษ) 
50 นางธีวัลย์  ค าฮอม 8055 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
51 นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา 1021 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี สังคมวิทยา 
52 นางสิริรัตน์  ค าจินะ 6400 ครูช านาญการ ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ 
53 นายคนัสพันธ์  พระพรเพ็ญ 8665 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.) บริหารการศึกษา 
54 นางนลินี  สินวัฒนานันท์ 5750 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน (ป.ตรี ปฐมวัย) 
55 นางนันทนา  บุญหมื่น 44 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
56 นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 5751 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.) บริหารการศึกษา                             

(ป.ตรี ประถมศึกษา) 
57 นางนัยน์ปพร ปานกลัด 5863 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา  

(ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
58 นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 5864 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
59 นางสาวพกิุลทอง  ธาราวโรดม 6756 ครู คศ.1 ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
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60 นางสาวยุพาพร  พรมทา 6394 ครู คศ.1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
61 นางอัญชลี  นันตาวงศ์ 8653 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ประถมศึกษา 
62 นางไปรยา  มโนรมย์ 6476 ครู คศ.1 ปริญญาตรี ปฐมวัย 
63 นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 6834 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 
64 นางวลีพร  ปันนา 6636 ครูช านาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
65 นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู 6538 ครูช านาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 
66 นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ 8628 ครู คศ.1 ปริญญาตรี (คบ.)คณิตศาสตร์ 
67 นางสาวพรทิวา  ถากว้าง 6495 ครู คศ.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(อาหาร) 
68 นายประวุฒิ  ฟองค า 6388 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี พละศึกษา 
69 นางภัทริน  หมื่นประจ า 6389 ครูช านาญการ ปริญญาตรี ศิลปะศึกษา 
70 นางลัคนา  สุยะ 5945 ครูช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
71 นายทวีป  ศรีสุวรรณ 2736 ครูช านาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 
72 นางกรรณิการ์  ศรีธิ 2278 ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
73 นางสาววราภรณ์  ไฝเอ้ย 3612 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
74 นายอธิศักดิ์  บุญมี 6398 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศึกษา 
75 นางกาญจนา  ก๋องแก้ว 3001 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. ข้อมูลครูและบุคลำกร ( พนักงำนรำชกำรและอัตรำจ้ำง ) 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา/วิชาเอก 
1 นายภาสกร  กันทาแก่น  พนักงานราชการ ปริญญาตรี พลศึกษา 
2 นายวีรวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ  พนักงานราชการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 
3 นายณรงค์  วงค์ธานี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ดนครีไทย/พื้นเมือง 
4 นางอุบล     ไชยวัง ครูอัตราจ้าง ม.6 - 
5 นางสาวปาริยาภัทร  ไชยหาญ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศิลปศึกษา 
6 นางสาววิณัฐนีย์     ไชยภูมิ ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท ทัศนศิลป์ 
7 นางสาวจรีรัตน์    สมสุข อัตราจ้าง(บรรณารักษ์) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(ตลาด) 
8 นายบดินทร์   สุขต้อ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี เกษตร 
9 ว่าท่ีรต.สุนิมิต  มาตะพาน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี พลศึกษา 
10 นางผกาภรณ์  จันทร์เรือง อัตราจ้าง(การเงิน) ปริญญาตรี เทคโนโลยี 
11 ว่าท่ีร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี พลศึกษา 
12 นายวรวุฒิ  พวงโพพันธ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี พลศึกษา 
13 นางสาวอรกัญญา  หาญฤทธิ์ ธุรการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมฯ 
14 Mr. EisenNungchim อินเดีย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
15 Mr. PhurbaDorij ภูฏาน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
16 Mrs. Louella Sales Quintana ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี พละศึกษา 
17 Mrs. Maria  Edwina SevenezElmido ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
18 Ms.Jonna May Manayon ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษศึกษา 
19 Mrs. Mary  Cris Evangelista Martinez ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
20. Mr. William  Braithwaite Lowrey อังกฤษ ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ 
21. Mr.Mark Oliver Silva Leonida ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
15. ภำรกิจสถำนศึกษำ 
 15.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะเพียงพอและมีความพร้อมที่จะเข้ าเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 15.2 จัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างทั่วถึง เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้และทักษะ ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 15.3 จัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละประเภทและบุคคล 

15.4 ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ครูสามารถน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนรู้ 



 15.5 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 15.6 บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม
หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
1. ทิศทำงสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้วิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในด้วย 7Ss และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย CPEST ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 ปัจจัยภำยใน 
 

รำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนัก*คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง Structure : S1 0.15 4.66 4.41 0.70 0.66 0.04 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร Strategy : S2 0.12 4.82 4.42 0.58 0.53 0.05 
ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร Systems : S3 0.17 4.76 4.16 0.81 0.71 0.10 
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ Style : S4 0.15 4.49 4.04 0.67 0.61 0.06 
ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร Staff : S5 0.15 4.78 4.00 0.72 0.60 0.12 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร Skills : S6 0.15 4.80 3.84 0.72 0.58 0.14 
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร Shared Values : S7 0.11 4.89 3.99 0.54 0.44 0.10 

สรุปปัจจัยภำยใน 4.74 4.13  
เฉลี่ยปัจจัยภำยใน 0.61 

 
ปัจจัยภำยนอก 

 

รำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนัก*คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมลูกคา้ Customer Behaviors : C 0.30 4.65 3.99 1.40 1.20 0.20 
ด้านการเมืองและกฎหมาย Political and legal : P 0.15 4.80 4.42 0.72 0.66 0.06 
ด้านเศรษฐกิจ Economic : E 0.20 4.67 3.83 0.93 0.77 0.16 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม Social - Cultural : S 0.20 4.73 3.86 0.95 0.77 0.18 
ด้านเทคโนโลยี Technological : T 0.15 4.95 3.69 0.74 0.55 0.19 

สรุปปัจจัยภำยนอก 4.74 3.95  
เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก 0.79 

 
 
 
 
 



 
ผลกำรประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ 
SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 สรุปผลกำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันสารภีชนานุกูล มีปัจจัยภายในที่เข้มแข็งและปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา เป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก สร้างความเจริญเติบโต โดยดึงจุดแข็งที่มีอยู่มาปรับใช้
อย่างเต็มที่ มีโครงสร้างงานการบริหารที่ชัดเจน มีการท างานเป็นยอมรับองคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ ตามโรงเรียนวัด
เวฬุวัน สารภีชนานุกูล จะต้องลดอุปสรรคและจุดอ่อนที่มีอยู่ และรักษาโอกาสและจุดแข็งไว้    เพ่ือพัฒนาคุณภาพ



สถานศึกษาต่อไป  และจากผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) สามารถก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาในปี 2563 - 2567  ดังนี้ 
  
 วิสัยทัศน์ 
  “ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นสถานศึกษาชั้นน าทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บน
รากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง ” 
  
 พันธกิจ MISSION 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ก้าว

ทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมน าความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา  การอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 เป้ำประสงค์ Goal 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 21 
 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 6. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และสามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สุ่คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  
 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 



 4. เสริมสร้างศักยภาพและขวัญก าลังใจสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ 
 5. เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ             
การเรียนรู้ 
  
 เป้ำหมำย 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.  ผู้เรียนด ารงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 

 
 อัตลักษณ์สถำนศึกษำ 
  “ เป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง ” 
  
 เอกลกัษณ์สถำนศึกษำ 
  “ รักษ์ท้องถิ่น   รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ ” 
 
 แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 การบริหารจัดการเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะท าให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรือมี
ประสิทธิภาพ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการบริหารน าไปสู่
ความส าเร็จ ปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัด ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ มุ่งให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐปรับเปลี่ยน
การบริหาร เป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public Management : NPM มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจประยุกต์แนวคิดการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของสถานศึกษา 
 2. ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 
 3. ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ CSFs และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPLs เป้าหมายและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษาและให้โรงเรียนรายงานผลภายในสิ้นปีงบประมาณ 
 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จึงก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ครบทุกฝ่าย                   
อาศัยการกระจายอ านาจการด าเนินการให้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางดังนี้ 
 



 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ            
มีจิตส านึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก               
12  ประการ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียน ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรม 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 ด้ำนเพิ่มศักยภำพครูและบุคลำกร 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี                
ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และน ากระบวนการ PLC มาพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
 2. เร่ งรัดพัฒนาความพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือสร้าง                 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. เร่งรัดพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
 4. พัฒนาระบบนิเทศภายในและการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ให้มีความพร้อมและน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และป้ายความรู้ต่างๆ 
 
 



 
 ด้ำนสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๓   
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

1. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบ            
แนวคิดส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565  ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
(สารภีชนานุกูล) ฉบับนี้ มีข้อมูลส าคัญท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
 

 1.1 อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 1.3 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
 1.5 แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 1.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
 1.7 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.8 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 1.9 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
 

1.1 อุดมกำรณ์ 
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน           

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการ           
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และ
เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศ            
ที่ยั่งยืนในอนาคต 
  หลักการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 

1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ
ฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ                  
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า                
12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 



4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ
การกระจายอ านาจ 

5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสอดคล้องกับ
สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
 

1.2 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ มี
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ได้แก่ 
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 4 บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาค
บังคับ 
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัด ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ 
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ ผู้
บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 



 1. ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 
วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย           
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2. ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 3. ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้ผู้มี           
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 4 . ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด               
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการ
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
 

1.3 นโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
 นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
 นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 



 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
 
 1.4 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่าง
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ควำมม่ันคง 
 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ             
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย           
มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน 
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ควำมม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง              



เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน Inclusive Growth มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีควา มเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ควำมย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และ
เยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเ ป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย              
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainable Development Goals : SDGs ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และ           
ทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือทรัพยากร เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด โดยเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 



 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ                 
ที่มิใช่ภาครัฐ 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ในหลากหลายมิติ 
ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจ การ
กินดีอยู่ดีและรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในเวทีสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 2.1 มหาอ านาจทางการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเกษตรอัจฉริยะ 
เกษตรแปรรูป 
 2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการแพทย์                
ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และ           
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวส าราญทางน้ าท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค สร้าง
พลวัตทางกฎหมาย 
 
 2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้าง
โอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือคนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด          ที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองคนไทย ในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษท่ี 21             สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม Transformation of Culture 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา multiple intelligence 
 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดย 
ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  Socio-economic 
Security โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 
คือ การบริโภคท่ียั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การด าเนินการที่ส าคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 5.5 พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 



 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา            
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน                
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ              
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประช าชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง 
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 1.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 2560-2564 
 กรอบวิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 – 2564 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  :  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ Country Strategic Positioning เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย              
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ Trading and Service Nation เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป้าหมายการพัฒนาในมิติ      
หลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  มี
ความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า 
 5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 



 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ มี
ส่วนร่วมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีทักษะ  ทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
มีสุขภาวะที่ ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้  และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม ที่เข้มแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่าง
การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้  ขับเคลื่อน และผลักดันในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุน
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง    การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับ
ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
 
 ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นการพัฒนา และใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ กับการ
เพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล  และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม การ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ  ให้สามารถรองรับ
การแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้าง
สังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก 
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 



 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ประเด็นท้าทาย            
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคั่ ง                
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และ
สังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ ภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า 
 ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ มิชอบและ               
ธรรมำภิบำล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580 
 
 ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำ โครงสร้ ำ งพื้ นฐำนและระบบโลจิ สติ กส์  มุ่ ง เน้ นการขยาย                      
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน 
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง 
ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ 
การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์  และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
หรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทาง



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นกำรพัฒนำและเร่งด ำเนินกำร  ใน
ประเด็นท้ำทำย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต             
และบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ
การบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไก
ภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ               
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
 1.6 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  โดยจุดมุ่งหมาย ที่
ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้  ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญ
ส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา Access 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา Equity คุณภาพการศึกษา Quality ประสิทธิภาพ Efficiency และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง Relevancy ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 



 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 
 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ             
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 1.7 จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เ พ่ือให้การด าเนินการ               
จัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
 หลักกำร 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพล
เรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในพ้ืนที่ภูมิภาค                
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได ้เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตาม
นโยบายประชารัฐ 
 
 ระดับก่อนอนุบำล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 



 ระดับอนุบำล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ             
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 
 ระดับประถมศึกษำ 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น ภาษาแม ่เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู ด้วยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 ระดับมัธยมศึกษำ 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ STEM และ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสาม 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 
 ระดับอำชีวศึกษำ 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค  หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 
 
 



 1.8 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 “ผู้ เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 
ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนา
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 1.9 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 



 
 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
 เป้ำหมำย 
 1.  ผู้ เ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืนซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี Global Citizen พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ และจรรยาบรรณ             
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development 
Goals: SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 นโยบำย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่4 
โครงกำรและกิจกรรม 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ก าหนดให้มีโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม

วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยไดก้ าหนดโครงการของแต่ละฝ่ายไว้ดังนี้ 
  
โครงกำรของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4. โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์ 
5. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ) 
6. โครงการนิเทศและติดตามผล 
7. โครงการวัดผลและประเมินผล 
8. โครงการแนะแนว 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
10. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
11. โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
12. โครงการรับนักเรียน 
13. โครงการ Check in @ WRW 
14. โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน 
15. โครงการแต่งกายตามรอยวิถีล้านนา 
16. โครงการธรรมะศึกษา 
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะและกีฬา 
18. โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 
19. โครงการสัจธรรมน าความดีศรีเวฬุวัน 
20. โครงการอาเซียนศึกษา 
21. โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา 
22. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
23. โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ 
24. โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
25. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
26. โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 



29. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
30. โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 
31. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุม ชั้น ป.1 – ป.6 
32. โครงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา 
33. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
34. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
35. โครงการคุณธรรมทั้งระบบ 
36. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
37. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียน 

 
โครงกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
38. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
39. โครงการอาคารสถานที่ 
40. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา 
41. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
42. โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
43. โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน 
44. โครงการอาหารเสริม (นม) 
45. โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน 

 
โครงกำรของฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
46. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
47. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
48. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
โครงกำรของฝ่ำยบริหำรบุคลำกร 
49. โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 
50. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
51. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรทางการศึกษา 

 
โครงกำรของฝ่ำยอ ำนวยกำร 
52. โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
53. โครงการงานธุรการ 
54. โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
55. โครงการพัฒนางานปฏิคม 



56. โครงการดูแลรักษายานยนต์ 
57. โครงการงานซ่อมบ ารุง / ICT 
58. โครงการงานดูแลระบบเครือข่าย 
59. โครงการงานประชาสัมพันธ์ (Web site) 
60. โครงการงานประชาสัมพันธ์  (Face book) 
61. โครงการงานถ่ายภาพ 
62. โครงการงานกรรมการสถานศึกษา 
63. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ 
64. โครงการงานศิษย์เก่า 
65. โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
66. โครงการงาน Food center 
67. โครงการงานโรงน้ าดื่ม 
68. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม 
69. โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ าโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
70. โครงการ ICT – School สู่โลกกว้าง 

 
โครงกำรของฝ่ำยบริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน 
71. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ 
72. โครงการบ้านเวฬุวันสู่ชุมชน 
73. โครงการ “รักษ์เวฬุวัน รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
74. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
75. โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 
76. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ                             

ประเภท Mini English Program (MEP) 
77. โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 
จัดกำรเรียนกำรสอน – ระดับก่อนประถมศึกษำ 

78. โครงการจ้างครูอนุบาล 
79. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
80. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
81. โครงการวันส าคัญ ระดับอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
82. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
83. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับอนุบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 



 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้า
สู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร     
4. โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์     
5. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
(ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ) 

    

6. โครงการนิเทศและติดตามผล     
7. โครงการวัดผลและประเมินผล     
8. โครงการแนะแนว     
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 

    

10. โครงการพัฒนางานวิชาการ     
11. โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    

12. โครงการรับนักเรียน     
13. โครงการ Check in @ WRW     
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
14. โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การ
เรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน 

     

15. โครงการแต่งกายตามรอยวิถีล้านนา     
16. โครงการธรรมะศึกษา     
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ดนตรี ศิลปะและกีฬา 

    

18. โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน  โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 

    

19. โครงการสัจธรรมน าความดีศรีเวฬุวัน     
20. โครงการอาเซียนศึกษา     
21. โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา     
22. โครงการรักษ์ภาษาไทย     
23. โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรี
และศิลปะ 

    

24. โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

    

25. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์     
26. โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้                
ตามแนวสะเต็มศึกษา 

     

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน             
การสอนวิชาการงานอาชีพ 

    

29. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง              
พลศึกษา 

    

30. โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียน                 
ชั้น  ม.1 – ม.3 

    

31. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรม
ชุมนุม ชั้น ป.1 – ป.6 

    

32. โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา 

    

33. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียน 

    

34. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 

    

35. โครงการคุณธรรมทั้งระบบ     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
36. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     

37. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียน 

    

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
38. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม      
39. โครงการอาคารสถานที ่     
40. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การศึกษา 

    

41. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน     
42. โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

    

43. โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน     
44. โครงการอาหารเสริม (นม)     
45. โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน     
 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
46. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน      
47. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก     
48. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ฝ่ำยบริหำรบุคลำกร 
49. โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลังและ
บรรจุแต่งตั้ง 

     

50. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร     
51. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร
ทางการศึกษา 

    

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
52. โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน             
วัดเวฬุวัน 

     

53. โครงการงานธุรการ     
54. โครงการงานประชาสัมพันธ์     
55. โครงการพัฒนางานปฏิคม     
56. โครงการดูแลรักษายานยนต์     
57. โครงการงานซ่อมบ ารุง / ICT     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
52. โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน             
วัดเวฬุวัน 

     

53. โครงการงานธุรการ     
54. โครงการงานประชาสัมพันธ์     
55. โครงการพัฒนางานปฏิคม     
56. โครงการดูแลรักษายานยนต์     
57. โครงการงานซ่อมบ ารุง / ICT     
58. โครงการงานดูแลระบบเครือข่าย     
59. โครงการงานประชาสัมพันธ์ (Web site)     
60. โครงการงานประชาสัมพันธ์                       
(Face book) 

    

61. โครงการงานถ่ายภาพ     
62. โครงการงานกรรมการสถานศึกษา     
63. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์     
64. โครงการงานศิษย์เก่า     
65. โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียน          
วัดเวฬุวัน 

    

66. โครงการงาน Food center     
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
67. โครงการงานโรงน้ าดื่ม      
68. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม     
69. โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ าโรงเรียน           
วัดเวฬุวัน 

    

70. โครงการ ICT – School สู่โลกกว้าง     
ฝ่ำยบริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน 
71. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/
แผนปฏิบัติการ 

     

72. โครงการบ้านเวฬุวันสู่ชุมชน     
73. โครงการ “รักษ์เวฬุวัน รักษ์สิ่งแวดล้อม”     
74. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     
75. โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข     
76. โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ                             
ประเภท Mini English Program (MEP) 

    

 
 
 
 
 
 



 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ฝ่ำยบริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน 
77. โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์      
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน – ระดับก่อนประถมศึกษำ 
78. โครงการจ้างครูอนุบาล      
79. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย     
80. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย     
81. โครงการวันส าคัญ ระดับอนุบาลโรงเรียน
วัดเวฬุวัน 

    

82. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย 

    

83. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับ
อนุบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  4 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  

ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร      
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการประกัน      

 คุณภาพการศึกษา      

 -กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 14,000   3,000 17,000 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

 -กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ทางการศึกษา      

  ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น ป.3 , ป.6 และ  ม.3 (Pre NT,ONET) 34,345   35,655 70,000 

 -กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนตามตัวชี้วัด 20,000    20,000 

 -กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน RT ของนักเรียนชั้น ป.1 29,240    29,240 

 -กิจกรรมสอนเสริมสอนพิเศษหลังเลิกเรียน วันจันทร์ถึงวันศุกร์       

  และสอน Summer    5,000 5,000 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000    5,000 

 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 5,000    5,000 

4 โครงการห้องสมุดมีชีวิตคิดสร้างสรรค์      
 -กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือ  20,000  10,000 30,000 

 -กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  3,000   3,000 

 -กิจกรรมยอดนักอ่าน  2,000   2,000 

 -กิจกรรมประกวดผลงานในวันส าคัญ  3,000   3,000 

 -กิจกรรมจิตอาสารักษ์งานห้องสมุด  2,000   2,000 

 -กิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อย  3,000   3,000 

 -กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  6,000   6,000 

5 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ)      

 -กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 252,753    252,753 

 -กิจกรรมการประกวด “ห้องเรียนคุณภาพ 4 มิต”ิ และคุณครูนักวิจัย      

 ปีการศึกษา  2563 4,702    4,702 

6 โครงการนิเทศและติดตามผล 10,000    10,000 

7 โครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 100,000   90,000 190,000 

8 โครงการแนะแนว      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 1,250    1,250 
 -กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 1,600    1,600 
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 20,000    20,000 
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม      
 -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000    5,000 
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 3,000    3,000 
 -กิจกรรมวัดความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) โดยแพทย์เฉพาะทาง     - 

10 โครงการพัฒนางานวิชาการ      
 -กิจกรรมการจัดท า  Classroom Data 5,000    5,000 
 -กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ    140,000 140,000 

11 โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3,000   20,850 23,850 
12 โครงการรับนักเรียน 13,000   6,480 19,480 
13 โครงการ Check in @ WRW      
 -กิจกรรม Check in @ WRW – Lanna style    50,000 50,000 
 -กิจกรรมต้นไม้พูดได้    5,000 5,000 
 -กิจกรรมอุทยานสมุนไพรไทยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น    7,500 7,500 

14 โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน  201,860  15,000 216,860 
15 โครงการแต่งกายตามรอยวิถีล้านนา    1,000 1,000 
16 โครงการธรรมศึกษา    10,000 10,000 
17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษา  30,000  20,000 50,000 
18 โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  โดยใช้รูปแบบ      
 ยุวชนทหาร      
 -กิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (เงินโครงการที่ 14 – ม.1)      
 -กิจกรรมสวนสนามวันร าลึกยุวชนทหาร    25,000 25,000 
 -กิจกรรมตามรอยยุวชนทหาร (เงินโครงการที่ 14 ม.3)    102,195 102,195 
 -กิจกรรมการเรียนการสอนยุวชนทหาร  57,000   57,000 

19 โครงการสัจธรรมน าความดีศรีเวฬุวัน      
 -กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม  6,000   6,000 
 -กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจศาสนาพิธีของ      
  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  2,000  12,000 14,000 
 -กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      
  ความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน    6,000 6,000 

20 โครงการอาเซียนศึกษา      
 -กิจกรรมการจัดซื้อสื่ออาเซียน    10,000 10,000 

21 โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา  10,000  5,000 15,000 
22 โครงการรักษ์ภาษาไทย      
 -กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  5,000   5,000 
 -กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย  15,000   15,000 
 -กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5,578  52,702 58,280 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

23 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านดนตรีและศิลปะ      
 -กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรี  3,200   3,200 
 -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 1     - 
 -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 2      
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ระดับ      
  ช่วงชั้นที่  3  20,000  10,000 30,000 

24 โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  21,000   21,000 
25 โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์      
 -กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  30,000   30,000 
 -กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์     - 

26 โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  15,000   15,000 
27 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา      
 -กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่  9,000   9,000 
 -กิจกรรมอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วงใย  9,000   9,000 
 -กิจกรรม  Young designer  9,000   9,000 

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ      
 -กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  10,000  5,000 15,000 
 -กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน  10,000   10,000 
 -กิจกรรมส่งเสริมนิทรรศการวิชาการ     - 

29 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  15,000  15,000 30,000 
 -กิจกรรมการแข่งขันกีฑานักเรียนภายในโรงเรียน  40,000  30,000 70,000 

30 โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3      
 -กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ  ม.1/4 และ ม.1/5  800   800 
 -กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ม.2  12,000   12,000 
 -กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ม.3  1,300   1,300 

31 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมชุมนุม ชั้น ป.1 – ป.6      
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตชั้น ป.4 – ป.6  4,500  3,000 7,500 
 -กิจกรรมชุมนุมชั้น ป.1 – ป.6  19,500  8,000 27,500 

32 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา   1,133,050  1,133,050 
33 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   763,500  763,500 
34 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  226,800   226,800 
35 โครงการคุณธรรมทั้งระบบ      
 -กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานคุณธรรม  7,000   7,000 
 -กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  3,000   3,000 
 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในห้องเรียน  5,000   5,000 

36 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา      
 -กิจกรรมพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  18,400   18,400 
 -กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี  7,000   7,000 
 -กิจกรรมจัดแสดงและประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนแต่ละกลุ่มสาระ  8,100   8,100 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี      
 ของผู้เรียน      
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT  64,632   64,632 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป      

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม    87,000 87,000 
39 โครงการอาคารสถานที่      
 -กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืน 109,946   687,399 797,345 

40 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา 34,000    34,000 
41 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน      
 -กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ    - - 
 -กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค    7,200 7,200 
 -กิจกรรมการบริการปฐมพยาบาล    59,680 59,680 
 -กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วย    - - 

42 โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุนักเรียน   258,600  258,600 
43 โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน      
 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว    41,100 41,100 

44 โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารเสริม (นม)    5,000 5,000 
45 โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน   344,800  344,800 
 ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน      

46 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000    5,000 
 -กิจกรรมพัฒนาระบบงานปกครองนักเรียน 5,395    5,395 
 -กิจกรรมวันส าคัญ 10,000   32,000 42,000 
 -กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 6,000    6,000 

47 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก      
 -กิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง 5,413    5,413 
 -กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 3,500    3,500 

48 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
 -กิจกรรมจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูล(ชร) 9,000    9,000 
 -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน – Covid 19  30,600   30,600 
 -กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เพชรเวฬุวัน”    102,000 102,000 
 ฝ่ำยบริหำรบุคลำกร      

49 โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง      
 -กิจกรรมการจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากร 1,483,524    1,483,524 

50 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
 -กิจกรรมอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการใช้สื่อ -      
  ออนไลน์ 12,650    12,650 
 -กิจกรรมอบรมผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้ -      
  บริการสอนเสริมวิชาการ 21,658   7,987     29,645 
 -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลและการท าวิจัย      



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

  ในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 10,000   8,550 18,550 
 -กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ    142,000 142,000 

51 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรทางการศึกษา      
 -กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทาง      
  ทางการศึกษา    15,000 15,000 
 -กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากรนักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว คนขับรถ    3,000 3,000 
 -กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆของคณะครูและบุคลากร      
  ของโรงเรียน    5,000 5,000 
 -กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้ก าลังใจคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน    5,000 5,000 
 -กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่    60,000 60,000 
 -กิจกรรมงานอวมงคล    5,000 5,000 
 ฝ่ำยอ ำนวยกำร      

52 โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 5,070   35,880     40,950 
53 โครงการงานธุรการ 28,695   1,305 30,000 
54 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 8,543   11,500 20,043 
55 โครงการพัฒนางานปฏิคม    140,504 140,504 
56 โครงการดูแลรักษายานยนต์    89,000 89,000 
57 โครงการงานซ่อมบ ารุง / ICT     - 
58 โครงการงานดูแลระบบเครือข่าย     - 
59 โครงการงานประชาสัมพันธ์ (Web site)     - 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน
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(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

60 โครงการงานประชาสัมพันธ์  (Face book)     - 
61 โครงการงานถ่ายภาพ     - 
62 โครงการงานกรรมการสถานศึกษา 2,000   21,500 23,500 
63 โครงการงานชุมชนสัมพันธ์    37,000 37,000 
64 โครงการงานศิษย์เก่า    4,000 4,000 
65 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน     - 
66 โครงการงาน Food center     - 
67 โครงการบริหารจัดการโรงน้ าดื่ม     - 
68 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม     - 
69 โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ าโรงเรียนวัดเวฬุวัน   1,167,400  1,167,400 
70 โครงการ ICT – School สู่โลกกว้าง   995,000  995,000 
 ฝ่ำยบริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน      

71 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ      
 -กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ 22,000   840 22,840 
 -กิจกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินโครงการ     - 

72 โครงการบ้านเวฬุวันสู่ชุมชน     - 
 -กิจกรรมน าเสนอผลงานของนักเรียน 3,000   2,000 5,000 

73 โครงการ “รักษ์เวฬุวัน รักษ์สิ่งแวดล้อม”      
 -กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์เวฬุวัน 8,000    8,000 
 -กิจกรรม “WRW- Waste Bank” 6,308    6,308 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาด    5,000 5,000 
74 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    100,000 100,000 
 -กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน      
 -กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน      

75 โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 5,000    5,000 
76 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น      
 ภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP)   3,569,600  3,569,600 
 ฝ่ำยบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์      

77 โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย์      
 -กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ 15,000   15,000 30,000 
 -กิจกรรมการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ 15,000   15,000 30,000 
 -กิจกรรมการปรับปรุงห้องการเงิน 14,308   34,397 50,000 
 -กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน    30,000 30,000 
 -กิจกรรมการบริการสาธารณูปโภค 1,134,800    1,134,800 
 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน – ระดับก่อนประถมศึกษำ      

78 โครงการจ้างครูอนุบาล      
 -กิจกรรมจ้างครูประจ าชั้นและครูพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล   217,360 77,480 294,840 
 -กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีนส าหรับเด็กอนุบาล 94,500   18,900 113,400 

79 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย      
 -กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย    20,000 20,000 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่ครูอนุบาล    11,200 11,200 
80 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย      
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3,000    3,000 
 -กิจกรรมพัฒนาสื่อ 22,500    22,500 
 -กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 2,000    2,000 
 -กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 5,000    5,000 
 -กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย 28,000    28,000 
 -กิจกรรมจัดท าแบบเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 30,000    30,000 
 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุรายหัวส าหรับเด็กปฐมวัย 45,000    45,000 
 -กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 2,000    2,000 
 -กิจกรรมกีฬาสี     - 

81 โครงการวันส าคัญ ระดับอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน     - 
82 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย      
 -กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 4,000    4,000 
 -กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 6,000    6,000 
 -กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 4,000    4,000 

83 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ระดับอนุบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน      
 -กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและอาคารสถานที่ 68,900    68,900 
 -กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดและยา 20,000    20,000 



ที ่ ฝ่ำยงำน / โครงกำร / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่ำจัดกำรเรียน

กำรสอน  
(รำยหัว) 

ค่ำกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

เงินรำยได้ 
อ่ืน ๆ 

 -กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ    - - 
       
       
       
       
       
       
 รวมทั้งสิ้น 3,850,600 971,270 8,449,310 2,646,804 15,917,984 



 

บทท่ี  5 
กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรก ำกับตดิตำม 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวันก าหนดแนวทางในการน าแผนสู่การปฏิบัติการก ากับติดตามประเมินผลตรวจสอบ

และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 
กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
บทบาทหน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหาร 

ครูผู้ปกครองซึ่งมีบทบาทดังนี้  
1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

หน้าที่ของคณะกรรมการและมีบทบาทดังนี้  
 1. ก าหนดนโยบายและพัฒนาของสถานศึกษา 
 2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 4. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด า เนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ 
สาธารณะชน  

11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรืออนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร  
12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 

 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
2.1 บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
2.1.1 บริหารงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนกลยุทธ์และนโยบายต้น

สังกัด  
2.1.2 นิเทศควบคุมก ากับ การจัดการเรียนการสอนให้ครบตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 



2.1.3 ร่วมวางแผนและใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหาและนโยบายด้าน
คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  

2.1.4 ควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้คุ้มค่าโดยดูแลรักษาให้สะอาดเป็น
ระเบียบถูกสุขลักษณะตลอดจนการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อาศัย  

2.1.5 จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสูตรสื่อและวัสดุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอตามความ
เหมาะสม  

2.1.6จัดประชุมประจ าเดือนประชุมทางวิชาการและประชุมของฝ่าย/งาน/กิจกรรมต่างๆเพ่ือชี้แจงข้อ
ราชการและหาแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  

2.1.7 ควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการ  

2.1.8 ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของครูยกย่องเชิดชูครูที่ปฏิบัติงานดีเด่นและเผยแพร่ผลงานให้
ประจักษ์โดยทั่วไปตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับและเงินเดือนให้
สูงขึ้น 

2.1.9 ปฏิบัติงานนอกสถานที่เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.1.10 สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต
4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของทางโรงเรียน 

2.1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและงานที่สนองนโยบายของหน่วยเหนือ 

 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2.2.1 ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านแผนงานและงบประมาณและด้านบริหาร

ทั่วไป  
2.2.2 ร่วมจัดท าแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
2.2.3 ด าเนินงานตามนัดแผนนโยบายการบริหารจัดการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
2.2.4 จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจ าชั้นและประจ าวิชา  รวมถึงการมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามหลักสูตร  
2.2.5 ให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือในการด าเนินงานต่างๆ  
2.2.6 ก ากับติดตามนิเทศและประสานงานกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ

ที่หลากหลาย  
2.2.7 ควบคุมตรวจสอบเอกสารธุรการประจ าชั้นของครูให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
2.2.8 จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐   
2.2.9 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2.2.10 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  



2.2.11จัด เวที วิชาการ เ พ่ือให้ครูแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ตามความถนัด   และความสามารถ 
ของแต่ละบุคคล  

2.2.12 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

2.2.13 สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม  เอกสารแบบฝึกหัดเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.2.14 สนับสนุนให้บุคลากรครูใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

รู้จักคิดวิเคราะห์ค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเอง  โดยครูเป็นผู้แนะน าดูแล 
2.2.15 ประสานงานกับกลุ่มบริหารอ่ืนๆเพ่ือรับการสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

วิชาการ  
2.2.16 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในทุก ๆ ด้านเพ่ือเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 
3. ครูผู้สอน 

 3.1 เตรียมการสอน  (แผนการจัดการเรียนรู้สอนซ่อมเสริม  ใช้สื่อ/นวัตกรรมตรวจสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผลฯลฯ) 
 3.2 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอนเต็มเวลาเต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ  

3.3 กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
3.4 จดับรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเดินการสอน 
3.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.6 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งในและนอกเวลาเรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวินัยจิตส านึกด้าน

ประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.7 ผลิตและใช้สื่อแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.8 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียนโดยเน้นการสะสมผลงานและ
ตรวจผลงานของนักเรียน 

3.9 วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดย
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.10 จัดท าเอกสารงานธุรการประจ าชั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบตาม
ก าหนด  

3.11 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเช่นประวัติส่วนตัวสถิติการมาเรียนพฤติกรรม
ด้านต่างๆสุขภาพอนามัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นต้น 

3.12 มีแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
3.13 ปฏิบัติงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายรับ/ผิดชอบให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้  
3.14 นิเทศและให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งกันและกัน  
3.15 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการและข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
3.16 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ/ตามสายงานจนถึงผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  



3.17 ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
4. ผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้   

4.1 ศึกษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
4.3 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  
4.4 ร่วมมือกับทางโรงเรียนควบคุมดูแลและกวดขันความประพฤติและการแต่งกายของนักเรียน 
4.5 ร่วมมือกับทางโรงเรียนควบคุม  ดูแลกวดขันการเรียนและหน้าที่ของนักเรียน 
4.6 ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน 
4.7 ให้ความร่วมมือกับสมาคมและมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน  
4.8 ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน 

 
กำรก ำกับติดตำม 
1. จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามงาน  
2. จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงาน  
3. ก าหนดขอบข่ายการก ากับติดตามงานดังนี้ 

 
กำรประเมินผล 

 1. แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 2. สร้างเครื่องมือประเมินผล  

3. ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือดู
ความก้าวหน้าปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรตรวจสอบ 
  เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของแผนงาน/โครงการของโรงเรียน  ว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดการตรวจสอบแบ่งออกเป็น  2  ระดับดังนี้  

1. การตรวจสอบคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ  ก่อให้เกิดสาระสนเทศ  ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและ             
ต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างานซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท าเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนด าเนินการ  
ระหว่างด าเนินการและเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ 

2. การตรวจสอบคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้
ร่วมงาน/โครงการซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งขึ้นหรือตรวจสอบด้วยผู้ปกครองชุมชนโดยเน้นการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการเพื่อตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณา
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่ง
ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการต่อไป 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงานโครงการ  ดังนี้ 
 
กำรรำยงำนผล 

 การรายงานผลเป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของทาง
โรงเรียนที่ต้องรายงานผลให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความส าเร็จรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีถัดไป 
โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแบบรายงานโครงการของสถานศึกษา  โดยอย่างน้อยต้องรายงานการประเมินผลโครงการ  
คุณภาพของโครงการปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป   

2. การจัดท าตามแผนงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยต้องรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรอบปีสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น
จุดด้อยและจุดพัฒนาในอนาคต  รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต  

3. การรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้ปกครองนักเรียน  และสาธารณะ 
ด้วยทางวาจาหรือเอกสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ประกำศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
------------------------------------------------------ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกาศ อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

เรื่อง ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   

------------------------------------------------------ 
 ตามความในมาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะใด หรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และได้
กล่าวถึง ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการนี้  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  มีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบเดียวกัน จึงประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

 
รำยกำร 

1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.4  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   
อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.5  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน)  อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.6  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.7  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
1.8  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
1.9  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ  
3  ขึ้นไป 

 
  

 2. ค่าเป้าหมายด้านทักษะและกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคะแนน
อยู่ในระดับดี (ระดับคะแนน 2) ขึ้นไป 



 3. ค่าเป้าหมายของสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทั้งรายด้านและโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับดี 
(ระดับคะแนน 2) ขึ้นไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

       
 
 

(นายจรัล  ถาวร) 
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ประกำศโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ที่ .......1....../2563 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

****************************************************************** 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปี
การศึกษา 2563 

 
ประกาศ ณ วันที่ 20สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 

(นายจรัล  ถาวร) 
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 



ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก    
1.1 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

80 85 90 

1.2ร้อยละของเด็ก มีพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80 85 90 
1.3 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 80 85 90 
1.4ร้อยละของเด็ก มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 80 85 90 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มี มี มี 
2.2 จัดครูให้เพยีงพอกับชั้นเรียน มี มี มี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มี มี มี 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มี มี มี 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู มี มี มี 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับ ดีเลิศ มี มี มี 

 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 
2.7 ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 80 85 90 
2.8 ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 80 85 90 
2.9 ร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 80 85 90 
2.10 ร้อยละประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

80 85 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
    1) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 80 85 90 
    2) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 85 90 

    3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 85 90 
    4) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 80 85 90 
    5) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 80 85 90 
    6) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 85 90 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
    1) ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  85 90 95 
    2) ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  

85 90 95 

    3) ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 85 90 95 
    4) ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 85 90 95 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มี มี มี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มี มี มี 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก   มี มี มี 



มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 
    กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี มี มี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มี มี มี 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   มี มี มี 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ    
3.1 ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

80 85 90 

3.2 ร้อยละของครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  80 85 90 
3.3 ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  80 85 90 
3.4 ร้อยละ  70 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 85 90 
3.5 ร้อยละ 70 ของครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 85 90 

 
 



 

 
 

 

ค ำสั่ง โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ที่  57 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2563 

--------------------------------------------------------- 

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ .ศ. 
2561นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ต้องด าเนินการตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อม
ทั้งเตรยีมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดเวฬุวันดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานวางแผนและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การสนับสนุนให้

ค าปรึกษาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยคว ามเรียบร้อย
ประกอบด้วย 

1. นายจรัล  ถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุษณีย์ สกุณา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกรรมการ 
3. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ คร ูคศ.3   กรรมการ 
4. นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม  คร ูคศ.3   กรรมการ 
5. นางมนัญญา  เตมียะ  คร ูคศ.3   กรรมการ 
6. นายธีรภาพ  นามวงค์  คร ูคศ.3   กรรมการ 
7. นางสาวนภาพร ยารังฝั้น  คร ูคศ.3   กรรมการ 
8. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย คร ูคศ.2   กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  คร ูคศ.2   กรรมการ 
10. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ คร ูคศ.3   กรรมการและเลขานุการ 



11. นางสุมาลี       วรรณวิจิตร ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาประกอบด้วย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
1.นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวจิรภา  เทียนทองมงคล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.นางสาวจรีรัตน์  สมสุข  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.นางนลินี  สินวัฒนานันท์ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.นางสาวธิดารัตน์   อิมัง  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวนารีรัตน์   จันทร์ธิราช   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.นางพวงสร้อย   เจริญผล  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1.นางธนัชชา    แก้วเกตุ  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2.นางไปรยา  มะโนรมย์ ครู คศ.1  กรรมการ 
3.นางอุบล    ไชยวัง    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.นางรุ่งเรือง    ถิ่นค า  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

3.คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประกอบด้วย 
นำงสำวนภำพร   ยำรังฝั้น  หัวหน้ำมำตรฐำนที่ 1  ประเด็นที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

3.1 มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ข้อที ่1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
3.1.1 มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชต ิ ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 



2.  นางธนพร  อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3.  นางสาวเจียมศรี  กันทา  ครู คศ.3  กรรมการ 
4.  นางกาญจนา  เหมืองหม้อ ครู คศ.3  กรรมการ  
5.  นายคณัสพันธ์  พระพรเพ็ญ ครู คศ.3  กรรมการ   
6.  นางเมย์ณิศา  พูลจันทร์ ครู คศ.3  กรรมการ   
7.  นางอัญชลี  นันตาวงค์ ครู คศ.3  กรรมการ 
8.   นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์ ครู คศ.2  กรรมการ 
9.  นางสาวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย ครู คศ.1  กรรมการ 
10.  นางสาวนิลตรา  แก้วมา  ครูอัตราจ้าง กรรมการ   
11.  นางศรัญญา  นาตา  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ  
  

3.1.2 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
1.  นางกรรณิการ์  ศรีธิ  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2.  นางฉวีวรรณ  พรหมค าแดง ครู คศ.3  กรรมการ 
3.   นางกาญจนา   จันทร์จร  ครู คศ.3  กรรมการ 
4.  นางสหัทยา  พัฒนพิบูลย์ ครู คศ.3  กรรมการ 
5.  นางเอมอร  วงค์ษา  ครู คศ.3  กรรมการ 
6.  นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น  ครู คศ.2  กรรมการ 
7.   นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการ 
8. นางลัคนา   สุยะ  ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นางสุกัญญา  ศรศักดา  ครู คศ.2  กรรมการ 
10. นางแสงมณี  พิทยาพล  ครู คศ.2  กรรมการ 
11.  นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย ครู คศ.2  กรรมการ 
12.  นางสาวรัญจวน  มโหธร  ครู คศ.2  กรรมการ 
13.  นางสาวยุพาพร  พรมทา  ครู คศ.1  กรรมการ 
14. นางสาวสนธยา  พินทองศรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
15.  นางณัฐรดา  ศรีภูมิรัตน์ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 

3.1.3ความสามารถด้านการคิดค านวณ  ประกอบด้วย 
1.  นางสุมาลี   วรรณวิจิตร คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรัชน ี  ยอดศิริ  คร ูคศ.3  กรรมการ  



3.  นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย์ คร ูคศ.3  กรรมการ  
4.  นางอัญชัญ  เลพิมาย  คร ูคศ.3  กรรมการ  
5 นางนงคราญ  ยวงฟ้า  คร ูคศ.3  กรรมการ 
6.  นางธีรวัลย ์  ค าฮอม  คร ูคศ.3  กรรมการ 
7.นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง  คร ูคศ.3  กรรมการ 
8.  นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ คร ูคศ.3  กรรมการ 
9.  นางสาวนภาพร  ยารั้งฝั้น  คร ูคศ.3  กรรมการ 
10. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ ครู คศ.1  กรรมการ 
11.  นางสาวดวงดาว  นกแก้ว  คร ูคศ.1  กรรมการ 
12.  นางสาววลีพร  ปันนา  คร ูคศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 

3.2มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาประกอบด้วย 
1.  นางนัยน์ปพร  ปานกลัด คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
2.  นางมนัญญา  เตมียะ  คร ูคศ.3  กรรมการ 
3.  นายธีรภาพ  นามวงค์  คร ูคศ.3  กรรมการ  
4.  นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย  คร ูคศ.3  กรรมการ 
5.  นางสาวไขแข  ชัยเงินตรา คร ูคศ.2  กรรมการ   
6.  นายณัฐวุฒ ิ  ชนะเลิศ  คร ูคศ.2  กรรมการ  
7.  นางกาญจนา  ก๋องแก้ว  คร ูคศ.1  กรรมการ 
8.  นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม คร ูคศ.1  กรรมการ  
9.  นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท  คร ูคศ.1  กรรมการ 
10. นางสาวพรทิวา  ถากว้าง  คร ูคศ.1  กรรมการ  
11. นายวีระวุฒ ิ  ชัยวงศ์ญาติ พนักงานราชการ กรรมการ 
12. นางพัชรินทร์  ดุษฎีวิทิต ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ  
13. นางสาวศิธัญย์ธิป  วงศ์ทิตลานนา คร ูคศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 
 3.3 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมประกอบด้วย 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
2. นางธนพร   อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 



3. นายธีรภาพ  นามวงค์  คร ูคศ.3  กรรมการ 
4. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด คร ูคศ.3  กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย  คร ูคศ.3  กรรมการ 
6. นางสาววลีพร  ปันนา  ครู คศ.2  กรรมการ 
7. นางสุกัญญา  ศรศักดา  ครู คศ.2  กรรมการ 
8. นางแสงมณี  พิทยาพล ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ก๋องแก้ว  คร ูคศ.1  กรรมการ 
11.  นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท  คร ูคศ.1  กรรมการ 
12. นางสาวพรทิวา      ถากว้าง  ครู คศ.1  กรรมการ 
13. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ พนักงานราชการ กรรมการ 
14. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว  คร ูคศ.1  กรรมการ 

 3.4 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ข้อที่ 4มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 

1. นางมนัญญา  เตมียะ  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรภาพ  นามวงค์  ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางนลินี   สินวัฒนานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท  ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นางอุบล   ไชยวัง  ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
6. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ พนักงานราชการ กรรมการ 
7. นางกาญจนา  ก๋องแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 
 3.5 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ข้อที่ 5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย 

1. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสุมาลี    วรรณวิจิตร ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางพรรณี   แสงเกิด  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายสุรพล   อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางกรรณิการ์  ศรีธิ  ครู คศ.3  กรรมการ 



7. นายทวีป   ศรีสุวรรณ ครู คศ.2  กรรมการ  
8. นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชต ิ ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นายประวุฒิ  ฟองค า  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางณัฐรดา  ศรีภูมิรัตน์ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

3.6 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ข้อที่ 6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. นางสาวรัญจวน  มโหธร  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางพรรณี   แสงเกิด  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม  ครู คศ.3 กรรมการ 
5. นายนาวี   ศรีอ้าย  คร ูคศ.3  กรรมการ 
6. นายทวีป   ศรีสุวรรณ คร ูคศ.2  กรรมการ 
7. นายบดินทร์  สุขต้อ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
8. นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 
นำยณัฐวุฒิ ชนะเลิศ  หัวหน้ำมำตรฐำนที่ 1 ประเด็นที ่2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

3.7 มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที ่1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. นางสาวศิวพร ทิพย์พละ  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางธนัชชา  แก้วเกตุ   ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่อง   ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางสุมาลี   วรรณวิจิตร  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์  ครู คศ.3  กรรมการ   
6. นางนัยน์ปพร ปานกลัด  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางกาญจนา เหมืองหม้อ  ครู คศ.3  กรรมการ  
8. นางกาญจนา จันทร์จร   ครู คศ.3  กรรมการ  
9. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น   ครู คศ.2  กรรมการ 
10. นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์  ครู คศ.2  กรรมการ 
11. นางกาญจนา ก๋องแก้ว   คร ูคศ.1  กรรมการ 



12. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท   ครู คศ.1  กรรมการ 
13. นางสาวจิราภา เทียนทองมงคล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
14. นางพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิต  ครผูู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
15. นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

3.8มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที ่2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.  นางพรรณี  แสงเกิด  คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
2.  นางจรรยา  มหานันท์ คร ูคศ.3  กรรมการ 
3.  นางสายสมร  มหาเทพ  คร ูคศ.3  กรรมการ 
4.  นางพัชรี   เกษมณี  คร ูคศ.3  กรรมการ 
5.  นางมณีรัตน์  แก้วสว่างนภา คร ูคศ.3  กรรมการ 
6.  นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา คร ูคศ.3  กรรมการ 
7.  นางอภิสรา  บุญทวี  คร ูคศ.2  กรรมการ 
8.  นายณรงค์  วงค์ธานี  ครูวิกฤต  กรรมการ 
9. นางสาวปรียาภัทร  ไชยหาญ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
10. นางสาวสุจิตรา  จินะวงค์  คร ูคศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 
3.9 มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อที่ 3การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวธิดารัตน์  อิมัง  ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางสาวรัชนี  ยอดศิริ  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางสายสมร  มหาเทพ  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์  ศรีธิ  ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นายนาวี   ศรีอ้าย  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา ครู คศ.3  กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางสาวรัญจวน  มโหธร   ครู คศ.2  กรรมการ 
10. นางสิริรัตน์  ค าจินะ  ครู คศ.2  กรรมการ 
11. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
12. นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์ ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 



 
3.10มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียนประเด็นที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อที่ 4สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
1. นางอัญชัญ  เลพิมาย  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางเมย์ณิศา  พูลจันทร์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางพวงสร้อย   เจริญผล     ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส คร ูคศ.3  กรรมการ 
5. นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม  คร ูคศ.3  กรรมการ 
6. นางพัชรี   เกษมณี  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นายประวุฒิ  ฟองค า  คร ูคศ.3  กรรมการ 
8. นายภาสกร  กันทาแก่น พนักงานราชการกรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิต  มาตะพาน ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
11. นายวรวุฒ ิ  พวงโพพันธ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
12. นางภัทริน   หมื่นประจ า ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 
นำยสุรพล อนุสรพรพงศ์  หัวหน้ำมำตรฐำนที่ 2กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่ 1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
1. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง  ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางอัญชัญ เลพิมาย  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางแสงมณี พิทยาพล ครู คศ.2  กรรมการ 
5. นางอภิสรา บุญทวี  ครู คศ.2  กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ

สถำนศึกษำ 
1. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง  ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางอัญชัญ เลพิมาย  ครู คศ.3  กรรมการ 



4. นางแสงมณี พิทยาพล ครู คศ.2  กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท  ครู คศ.1  กรรมการ 
6. นางอภิสรา บุญทวี  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่ 3 มีด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

1. นางนัยน์ปพร ปานกลัด ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางนงคราญ ยวงฟ้า  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางกาญจนา เหมืองหม้อ ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางฉวีวรรณ พรหมค าแดง ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสาวสมพิศ ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการ 
8. นางสาววลีพร ปันนา  ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นางสาวพรทิวา    ถากว้าง  ครู คศ.1  กรรมการ 
10. นางกาญจนา จันทร์จร  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่4พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางกาญจนา จันทร์จร  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย ครู คศ.2  กรรมการ 
6. นางสาวสมพิศ ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการ 
7. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น  ครู คศ.2  กรรมการ 
8. นางลัคนา  สุยะ  ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นางสาวยุพาพร พรมทา  ครู คศ.1  กรรมการ 
10. นางสาววราภรณ์ ไฝเอ้ย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
11. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 



 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

1. นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายนาวี  ศรีอ้าย  ครู คศ.3  กรรมการ  
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณ คร ูคศ.2  กรรมการ 
4. นายบดินทร์   สุขต้อ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5. นายธนภัทร ไชยมงคล นักการภารโรง กรรมการ 
6. นายสุข  -  นักการภารโรง กรรมการ 
7. นายทุวา  ดิ๊ข่อ  นักการภารโรง กรรมการ 
8. นายพัฒน์  ทองอินทร์ นักการภารโรง กรรมการ 
9. นายอธิศักด์ิ บุญมี  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นที่6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. นายธีรภาพ นามวงค์  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางนลินี  สินวัฒนานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางมนัญญา เตมียะ  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางอุบล  ไชยวัง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
นำงกำญจนำ     เหมืองหม้อ  หัวหน้ำมำตรฐำนที่ 3กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มำตรฐำนที่3กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นที ่5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. นางกาญจนา เหมืองหม้อ ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 



3. นายธีรภาพ นามวงค์  คร ูคศ.3  กรรมการ 
4. นางสาวนภาพร ยารังฝั้น  คร ูคศ.3  กรรมการ 
5. นางนัยน์ปพร ปานกลัด ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางพรรณี  แสงเกิด  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางกรรณิการ์ ศรีธิ  ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางนงคราญ ยวงฟ้า  ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นายทวีป  ศรีสุวรรณ ครู คศ.2  กรรมการ 
12. นางสาววลีพร ปันนา  ครู คศ.2  กรรมการ 
13. นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ  คร ูคศ.2  กรรมการ 
14. นางสาวสมพิศ ศรีชมภู  ครู คศ.2  กรรมการ 
15. นางสาวพิมุกข์พัฒน์จิรัชธรรมโชติ ครู คศ.2  กรรมการ 
16. นายประวุฒิ ฟองค า  ครู คศ.2  กรรมการ 
17. นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ ครู คศ.1  กรรมการ 
18. นางสาวพรทิวา ถากว้าง  ครู คศ.1  กรรมการ 
19. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท  ครู คศ.1  กรรมการ 
20. นางสุมาลี       วรรณวิจิตร ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียน 

และราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   เดือน พ.ศ.  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ    วันที่      เดือน   พ.ศ.  2563 

 
ลงชื่อ 

          (นายจรัล      ถาวร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ที่ 43/ 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (2563-2565) 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
............................................................................................................. ......... 

  ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
(2563-2565) แผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 2563 และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2563-2565)และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประจ าปีการศึกษา 
2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
1. นายจรัล  ถาวร    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางสาวอุษณีย์ สกุณา    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5. นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางมนัญญา  เตมียะ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 
7. นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
8. นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. นายธีรภาพ   นามวงค ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

มีหน้ำทีใ่ห้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ 
 
 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (2563-2565) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 2563 ประกอบด้วย 
 1. นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย   ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนา   จันทร์จร    กรรมการ 

3. นางสาวธิดารัตน์  อิมัง    กรรมการ 



     4. นางอัญชัญ   เลพิมาย    กรรมการ 
     5. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด   กรรมการ 
     6. นางแสงมณี  พิทยาพล   กรรมการ 
     7. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู    กรรมการ 
     8. นางอภิสรา   บุญทวี    กรรมการและเลขานุการ 
     9. นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่
1. รวบรวมข้อมูลการท าSwotโรงเรียน เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

(2563-2565) ให้เสร็จสมบูรณ์และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ต่อไป 
2. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมต ามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 4. วิเคราะห์งบประมาณประจ าปี 2563 
 5. รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ข้อมูล อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล และ ระบบ Google Drive 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมข้อมูล และประมวลผล เป็นไปด้วยความรอบคอบและเท่ียงธรรม 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  5  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   4   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2563 

 

 
(นายจรัล  ถาวร ) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 


