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คำนำ  
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี(2563 – 2566) ของโรงเรียนวัดตาล อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ฉบับนี้เป็นเอกสารที่โรงเรียนได้
ดำเนินการจัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ว่าให้สถานศึกษาจัด ทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ทบทวน นโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย
รัฐบาล ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้
ขึ้น  โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธ์กิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการต่าง ๆให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นอย่างยิ่ง คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 
ทุกส่วน มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ และพร้อมที่จะอุทิศ
ตนในการทำงาน เพื่อให้การทำงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้บรรลุผลและประสบผลสำเร็จเพื่อส่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของนักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษาและชุมชน ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดตาล  เป็นสถานศึกษาภาครัฐ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
นนทบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขท่ี 39 
หมู่ที ่1 ตำบลบางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11120  หมายเลข
โทรศัพท์  0-2501-7210 
 มีเนื้อที่  3   ไร่  3  งาน 25   ตารางวา ( เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตาล)   มีเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้   ติดต่อกับวัดตาล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์   
และแม่น้ำเจ้าพระยา 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนเกษตรอุดม 
เขตบริการรับนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ เด็กที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบางตะไนย์  

อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมและค้าขายตามลำดับนักเรียนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5,6 ตำบลบางคูวัด  จังหวัด
ปทุมธานี มาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากประมาณร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด  
2. สภาพภูมิศาสตร ์
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

โรงเรียนวัดตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ โดยอยู่ห่างจากอำเภอ
ปากเกร็ดไป 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ีของตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา  
ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
โรงเรียนตั้งอยู่บนในตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มฝั่ง

ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในฤดูน้ำหลากจะพบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ มีแม่น้ำลำคลองในพ้ืนที่
หลายสาย ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้คนในชุมชนเนื่องจากใช้ประโยชน์ในการประกอบอชีพทางเกษตรกรรม 
และในอดีตเคยใช้ลำคลองต่างๆเป็นเส้นทางสัญจรไปมา แต่ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาแทน 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไป 
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2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
โรงเรียนวัดตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรี จึงมีลักษณะอากาศเช่นเดียวกับจังหวัด

นนทบุรี คือเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดู
หนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเล็กน้อย สภาพ
ภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 25 C และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33 C 

2.4 ลักษณะการปกครอง 
ตำบลบางตะไนย์  แบ่งการปกครองตามลักษณะปกครองท้องที่เป็น 5 หมู่บ้าน คือ 

 หมู่ที่ 1 บ้านตาล 
 หมู่ที่ 2 บ้านน้อย 
 หมู่ที่ 3 บ้านเตย 

หมู่ที่ 4 บ้านแหลม 
หมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหนือ   

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 4,724 คน เป็นชาย 2,274 คน คิดเป็น 48.14% เป็น
หญิง  2,450 คน คิดเป็น 51.86% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะ
อาชีพของประชากร ได้แก่ รับจ้าง  ค้าขาย  เกษตรกรรม และข้าราชการ 

2.5 ศาสนสถาน ประเพณีและวัฒนธรรม 
มีวัด 4 แห่ง คือ 

1. วัดตาล 
2. วัดเตย 
3. วัดตำหนักเหนือ 
4. วัดป่าเลย์ไลย์ 

ตำบลบางตะไนย์เป็นตำบลที่เก่าแก่มาช้านาน ประชาชนดั้งเดิมเป็นชนเชื้อชาติมอญ มีประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประเพณีแข่งขันจุด
ลูกหนู  
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3. แผนที่โรงเรียนวัดตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่  

1. อาคารเรียน     มีจำนวน   2   หลัง 

 1.1 อาคารเรียน หลังที่ 1  แบบ 017  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2521 สูง 2  ชั้น(ตึก/ไม้) มี8ห้องเรียน 

 1.2 อาคารเรียน หลังที่ 2  แบบ 520ล  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 สูง 5 ชั้นใต้ถุนโล่ง            
(ตึกสำเร็จรูป) มี  20 ห้องเรียน (สร้างด้วยงบประมาณของอบจ.นนทบุรี  ยังไม่ได้มอบให้เป็นสมบัติ
ของสพฐ.) 

2. อาคารอเนกประสงค์ มีจำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ 312สร้างเมื่อ พ.ศ.2515   
(ใช้เป็นโรงอาหาร) 

3. ส้วม มีจำนวน   1   หลัง  

            ส้วม แบบพิเศษสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2538  จำนวน  10  ที่  (ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจาก
เงินงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

4. บ้านพักครู  มีจำนวน  2หลัง 

 4.1 บ้านพักครู หลังที่  1 แบบองค์การฯ  สร้างเมื่อพ.ศ. 2515  (ได้ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
จากเงินบริจาค พ.ศ. 2553) 
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 4.2 บ้านพักครู หลังที่ 2    แบบองค์การ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 

5. ถังเก็บน้ำฝน  มีจำนวน   1  ที่   แบบ ฝ.33   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 

6. อาคารหอสมุด  และศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี  
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549–2550  ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551( สร้างจากเงินบริจาค)  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัต
ดามาตุ เสด็จทรงเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่  17 มกราคม   2556 

7. ห้องประชุมเล็ก  แบบพิเศษ 1 หลัง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552  (สร้างจากเงินบริจาค) 

8. โรงครัว แบบพิเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552  (สร้างจากเงินบริจาค) 

9. รั้วค.ส.ล.    ยาว  66  เมตร   สร้างเมื่อ    พ.ศ. 2554       (สร้างจากเงินบริจาค) 

10. รั้วค.ส.ล.    ยาว  32  เมตร   สร้างเมื่อ    พ.ศ. 2555       (สร้างจากเงินบริจาค) 

11. รั้ว ค.ส.ล. สแตนเลสพร้อประตูสแตนเลส  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 (สร้างจากเงินบริจาค) 

12. ปรับปรุงห้องประชุม วิสิฐธรรมานันท์    สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555–2557 (สร้างจากเงิน
บริจาคและรายได้สถานศึกษา) 

13. โครงหลังคา หน้าอาคารอนุบาล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556(สร้างจากเงินงบประมาณ อบต.
บางตะไนย์) 

14. ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 (สร้างจากเงินบริจาค) 

15. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้แก่ ทาสีอาคารเรียน ห้องประชุมเล็ก 
ปูกระเบื้องทางเดินด้านหน้า ด้านหลังอาคารเรียน พ้ืนโรงครัว โรงอาหาร ลานเอนกประสงค์ ถนนปู
ซีเมนต์พิมพ์ลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 (เพ่ือฟ้ืนฟูน้ำท่วมปี 2554) 

16.อาคารส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ไทย พิกุลทอง (สร้างจากเงินบริจาค) สร้างเมื่อ พ.ศ.
2555-2557 

17. สถานที่แปรงฟันนักเรียน จำนวน 10 ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558  (สร้างจากเงินบริจาค
และเงินทำบุญโรงเรียน) 

18. โครงหลังคาลานอเนกประสงค์ด้านหลังอาคารเรียน 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2559 (สร้าง
จากเงินบริจาค) 

19. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯ หลังที่ 1 ได้แก่ ทาสี เปลี่ยนหลังคา ซ่อม
บันได เทพ้ืนคอนกรีต (จากเงินงบประมาณ) 
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20. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ 017ก โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อม
บันได (จากเงินงบประมาณ) 

21. สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท หลังอาคารอนุบาล (สร้างโดยเงินงบประมาณ 
อบต.บางตะไนย์)  

22. สร้างห้องน้ำเด็กอนุบาล ที่แปรงฟันเด็กอนุบาล (สร้างโดย อบต.บางตะไนย์ จากงบ
กระตุ้นเศรษฐกิจหมู่บ้าน 

5. แผนผังโรงเรียนวัดตาล 
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6. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
6.1 ตราประจำโรงเรียน 

 
เป็นรูปตราอักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. 

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  ส่วนรูปเสมานั้นหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ  และมีชื่อโรงเรียน
วัดตาลอยู่ด้านล่าง 
6.2 สีประจำโรงเรียน 

“แดง – น้ำเงิน” 
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพลัง มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
สีน้ำเงิน หมายถึง ความรักความศรัทธา  และยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม 

6.3 ปรัชญาโรงเรียน 
วิชฺชา ปรมํ ธนํ   “ความรู้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ” 

6.4 คำขวัญโรงเรียน 
“การศึกษาดี  วินัยงาม  กิจกรรมเด่น” 

6.5 ปณิธานโรงเรียน 
“สร้างคนดี  มีคุณธรรม  นำสู่สังคม” 

6.6 ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นมะตาดและดอกมะตาด 
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7. ข้อมูลนักเรียน 

ชั้น ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อนุบาล 2 41 35 40 
อนุบาล 3 48 46 36 
ประถมศึกษาปีที่ 1 59 60 56 
ประถมศึกษาปีที่ 2 54 52 58 
ประถมศึกษาปีที่ 3 54 52 51 
ประถมศึกษาปีที่ 4 48 49 49 
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 44 46 
ประถมศึกษาปีที่ 6 39 34 43 
รวม 379 372 379 
 

8. 23ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 72.67 69.31 
คณิตศาสตร์ 67.18 67.24 
วิทยาศาสตร์ 69.86 67.52 
สังคมศึกษาฯ 71.84 71.00 
ประวัติศาสตร์ 71.02 70.31 
สุขศึกษาฯ 79.44 78.19 
ศิลปะ 76.13 74.39 
การงานอาชีพฯ 73.45 74.73 
ภาษาอังกฤษ 66.06 68.84 
เฉลี่ย 71.96 71.25 
 

 

 

 

 

 



8 
 

9. ผลการสอบระดับชาติ 

ประเภทการสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

NT ชั้น ป.3 ด้านภาษา 52.59 56.54 
ด้านคำนวณ 41.22 35.31 
ด้านเหตุผล 45.48 - 

O-NET ชั้น ป.6 ภาษาไทย 54.01 56.06 
คณิตศาสตร์ 31.77 33.08 
วิทยาศาสตร์ 36.29 38.85 
ภาษาอังกฤษ 34.27 36.63 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหารโรงเรียน คณะที่ปรึกษา 

10. โครงสร้างการบริหารงาน/ภารกิจงาน  

 

          

 

 

          

    

            

 

                                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำ/เสนองบประมำณ 

ตรวจสอบ/ติดตำมกำร 

     ใช้เงิน  

ประเมิน/รำยงำนกำรใช้เงิน 

กำรระดมทรัพยำกร 

กำรลงทนุเพ่ือกำรศกึษำ 

กำรบริหำรกำรเงิน 

กำรบริหำรบญัช ี

กำรบริหำรพสัด ุ

      และสินทรัพย์  

 

 

    

หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้
วัดและประเมินผล  
การเทียบโอนผลการเรียน 
การวจิัยและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
แหล่งเรียนรู ้
นิเทศการศึกษา 
แนะแนวการศึกษา 
การประกันคุณภาพ  
     การศึกษา 
ส่งเสริมความรู้วิชาการ 
     แก่ชุมชน 
พัฒนางานวิชาการ 
งานวิชาการอื่นๆ   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

อัตรากำลัง 
การสรรหา/บรรจุ 
การสร้างเสริประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงาน 
วินัยและกฎระเบียบ 
งานสวัสดิการ 
การออกจากราชการ 
 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

งานธุรการ 
งานเลขานุการ 
งานข้อมูลสารสนเทศ 
งานเครือข่ายการศึกษา 
ระบบการบริหาร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริม/สนับสนุนวิชาการ 
งานสถานที่/สิ่งแวดล้อม 
สำมะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน 
ประสานการศึกษาในระบบ   
    นอกระบบและตามอัธยาศัย 
การประชาสัมพันธ ์
ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา 
งานประสานราชการ 
    กับหนว่ยงานอื่น 
ระบบควบคุมในหน่วยงาน    
งานบริการสาธารณะ 
งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ 
      ในงานอื่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นักเรียนชั้น อนุบาล 2 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
วัดตาล ให้ดำเนินการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน(SWOT Analysis) ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน/Strengths and weakness) และสภาพ แวดล้อมภายนอก(โอกาส
และอุปสรรค/ Opportunities and Threats) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุม ตามความต้องการ  และบริบทของโรงเรียน ซึ่งผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดตาล  ในปีการศึกษา 2563  มีดังนี้ 
1. ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 1.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :   การศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 
 ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์และประหยัด  ไม่รังแก
เพ่ือน มีมารยาทดี ร่างกายแข็งแรง รู้จักสุขภาพอนามัยดี ร่าเริงแจ่มใส รักครู รักเพ่ือน  ทำกิจกรรมร่วมกันได้
อย่างดี สนใจธรรมชาติ ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว  ประกอบดนตรี เล่นเกม
และออกกำลังกายได้อย่างสนุกสนาน สามารถคิดวิเคราะห์  บอกคุณลักษณะสิ่งของ ความเก่ียวข้องเชื่อมโยง
และจัดประเภทสิ่งของได้  คิดปัญหาที่ง่ายๆได้ สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กทำกิจกรรมต่างๆได้  ใช้ประสาท
สัมผัส รับรู้สิ่งต่างๆได้ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก  บอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน รู้จักสังเกตจดจำ เชื่อมโยงความรู้
เรื่องของตนเอง ธรรมชาติใกล้ตัวได้ดี สนใจใฝ่รู้  สนุกกับการเรียนรู้  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกันได้ดี 
 ด้านครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 ครูมีคุณวุฒิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน ในการจัดการเรียนการ
สอน  จัดประสบการณ์  วัดผลและประเมินผลการพัฒนาการ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ด้านผู้บริหาร/การบริหารจัดการ  
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ  ดำเนินการบริหารงานโรงเรียนเป็น
ฐาน (School Base Management)  มีการกระจายอำนาจจากผู้บริหารไปสู่หัวหน้าฝ่าย  สู่ครูปฏิบัติ  มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีความสัมพันธ์ชุมชน  มีสื่อเทคโนโลยี อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม  
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.) สนับสนุนส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดี 

 
 

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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จุดควรพัฒนา/จุดอ่อน (weakness) 
 
ด้านผู้เรียน 

 ควรพัฒนาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  การจินตนาการของนักเรียน 
ด้านครู 
ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีครูมากข้ึน และตรงตามสาขาวิชาเอก รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความ สามารถจัด

ประสบการณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี และครูมีภาระงานนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน งานนโยบาย ค่อนข้างมาก มีโครงการอบรม พัฒนาครูที่ไม่ตรงตามความต้องการมาก
เกินไป  ทำให้ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

ด้านผู้บริหาร/การบริหารจัดการ 
 ควรพฒันาระบบการประเมินแผนและโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุมครบถ้วน
ทุกด้าน ทุกข้ันตอนโดยทันที  ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง  และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนางานในขั้นต่อไป 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :   การศึกษาประถมศึกษา 
จุดเด่น/จุดแข็ง (Strengths) 
ด้านผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รู้จักประหยัด  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดี สุขภาพแข็งแรง รักการออกกำลังกาย รักษา
สุขอนามัยได้ดี ปลอดจากสารเสพติดและโรคภัยต่างๆกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สนใจ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี กีฬา นันทนาการดี สนใจรักการอ่าน ใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ได้ดี ขยันทำงาน สามารถทำงานร่วมกันได้  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ด้านครู 
 ครูมีวุฒิความรู้ ความสามารถเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใส่งานดีมาก จัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดี 
 ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร มีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี   มีหลักสูตรและ
การจัดประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.  อบต.) อย่างดียิ่ง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้มีสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ค่อนข้างสมบูรณ์ 

จุดควรพัฒนา/จุดอ่อน (weakness) 
ด้านผู้เรียน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ขาด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแบบองค์รวม  การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมี
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วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง และนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียน  เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนทาง
โรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกได้  ทำให้มีนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา เข้ามาเรียนร่วม 

ด้านครู 
พัฒนาครู  ด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการนำหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายเน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในการคิด และครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน งานนโยบายค่อนข้างมาก มีโครงการอบรม พัฒนาครูที่ไม่ตรงตามความต้องการมากเกินไป  ไม่สามารถ
ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และมีครูไม่สอนตรงตามวิชาเอก  

ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาพัฒนาด้านการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร  ควรให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการประเมิน และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา  และพัฒนาระบบการประเมินแผนและ
โครงการ   โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน  ทุกข้ันตอน และมีการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานในและมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานและมีงานนโยบาย งาน
เร่งด่วนค่อนข้างมากกว่างานตามภาระหน้าที่ การบริหารจัดการ  ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีเวลาไม่
เพียงพอ 
 
2. ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

2.1 โอกาส (opportunities) 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ., อบต.) ผู้ปกครอง ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ 

ครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องทุกปี 
2. สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ของโรงเรียนอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งชุมชนท้องถิ่น(มอญ) 

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวได้อย่างดี 
3. การคมนาคมระหว่างหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานราชการ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน มีความ

สะดวกสบาย 
2.2 อุปสรรค(Threats)  
1.สถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูน้ำหลาก จะท่วมบริเวณ 

โรงเรียน กระทบต่อการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดการศึกษา 
2. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและนักเรียน  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน  และต้องย้ายตามผู้ปกครอง 
 3. ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพรับจ้าง  มีฐานะยากจนเป็นส่วนมาก 
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การจัดการศึกษา  ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องบริการจัดการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดตาลได้กำหนดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ความจำเป็นเร่งด่วนทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่มาจากการมีส่วน
รว่มคิด การวางแผน ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA เพ่ือให้เห็นแนวทางท่ีจะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตาม
แผนพัฒนา ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน(์Vision) 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งม่ันมาตรฐานการศึกษา ใฝ่หาเทคโนโลยี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. พันธกิจ(Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สู่การเป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม และประเทศชาติ 

3. พัฒนาหลักสูตร วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า
และการจัดการศึกษา 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ 

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมทางวิชาการ และพัฒนาเต็มศักยภาพ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

7. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

8. ส่งเสริมการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการพัฒนารักษาสภาพแวดล้อมให้
ถูกต้องและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามความถนัดและความสนใจ 

ส่วนที่ 3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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3. เป้าประสงค(์Goal) 
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
3.  ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ และสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานกรมอนามัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตน 
    ได้อย่างเหมาะสม 
5.  ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและเทคนิคในการสอน มีจรรยาบรรณ และเป็นกัลยาณมิตร 
    กับผู้เรียน 
8.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยีและ 
    ห้องปฏิบัติการที่มันสมัยและเอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนรู้ 
9.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นระบบ  มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  มีระบบถ่วงดุล  
    และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
10.  โรงเรียนได้รับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
11.  โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนา         
      แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

4. นโยบาย 
นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 

 เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

5. มาตรการ 
นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   
 1.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ในโรงเรียน 
  3.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 

4.  โครงการวันสำคัญ 
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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6. โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบวิถีพุทธ 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  “ปิยวาจาพาชื่นชม” 

นโยบายที2่  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 9.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
          10.  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    

11. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล 
12. โครงการบัณฑิตน้อย 
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย4 ด้าน 
14. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
15. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
16. การแข่งขันกีฬานักเรียน 
17. โครงการฝึกทักษะอาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
18. โครงการนักเรียนโรงเรียนวัดตาลกินอิ่มทุกวัน  
19. โครงการพัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
20. โครงการ one day one vocab 
21.  โครงการ  Special English Day Camp 
22. โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
23. โครงการอาเซียนศึกษา 

นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
24.  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนวัดตาล 

 25.  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
26.  โครงการวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 
27.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
28.   โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
       โคโรนา 2019(COVID-19)  ปีการศึกษา 2563 

นโยบายที4่  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำ  จำนวน 9 ตัวชี้วัด 

 29. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
30. โครงการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)    

นโยบายที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 31.  โครงการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
 32.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  

33.  โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย 
34. โครงการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน(งานประจำ)   
  

นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
 35. โครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
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36. โครงการประสิทธิภาพงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
37. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
38. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรการนโยบายที่ 1 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.  สร้างความสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3.  พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย 
4.  พัฒนาหลักสูตรพร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียน 
5. สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยจากสังคมทุกรูปแบบ 

มาตรการนโยบายที่ 2 
1.  พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ วิทย์-คณิต 
3.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย/พัฒนาการอ่าน 
4,  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
6.  พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
7.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8.  ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย 

มาตรการนโยบายที่ 3 
1.  พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรมและมีมาตรฐานตามวิชาชีพ 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานแบบครบวงจร 
3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ความสำเร็จ 

มาตรการนโยบายที่ 4 
1.  รณรงค์การเรียนต่อของนักเรียน 
2.  เสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
3.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรการนโยบายที่ 5 
1.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/ICT 
2.  พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการนโยบายที่ 6 
1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
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2. การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3. เสริมสร้างการบริหารการศึกษาในแนวทางกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

 
6.อัตลักษณ์(Identity) 

6.1 ระดับปฐมวัย :  “เริงร่าสมวัย   ใส่ใจพัฒนาการ” 
นิยามคำ 
เริงร่าสมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเบิกบาน มีสุขภาพเหมาะสมตาม

วัย รู้จักยิ้มไหว้ทักทาย ทำความเคารพ 
ใส่ใจพัฒนาการ หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์และการพัฒนาการความพร้อมครบ 4 

ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามวัย 
6.2 ระดับประถมศึกษา :  “เด็กดี มีสุนทรียภาพ” 
นิยามคำ 
เด็กดี หมายถึง เด็กนักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนดี  มีระเบียบวินัย  มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้  แต่งกาย

เรียบร้อย  ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักการออม  รู้จักทำความเคารพ ยิ้มไหว้ 
ทักทาย และรักศรัทธาโรงเรียน 

มีสุนทรียภาพ หมายถึง เด็กนักเรียนมีความชื่นชมยินดี กล้าแสดง ยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบาน มีสุขภาพดี 
ได้รับการพัฒนาตามวัย  มีทักษะด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย กีฬาและสันทนาการ 
7. เอกลักษณ์(Uniqueness) 

7.1ระดับปฐมวัย :  “ประชารัฐใส่ใจ   เด็กไทยนอบน้อม” 
นิยามคำ 
ประชารัฐใส่ใจ หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลรอบบริเวณโรงเรียน  มีความมุ่งม่ันตั้งใจ

ช่วยเหลือ เกื้อกูล  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีจิตอาสา โดยมอบทรัพย์สิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงานตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 

เด็กไทยนอบน้อม หมายถึง เด็กนักเรียนรู้จักมารยาทไทย การทำความเคารพ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และ
ผู้ใหญ่  พูดจาทักทายตามแบบอย่างไทย รู้จักการทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น 

7.2ระดับประถมศึกษา :  “ประชารัฐร่วมใจ  เด็กไทยพอเพียง” 
นิยามคำ 
ประชารัฐร่วมใจ หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลรอบบริเวณโรงเรียน  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ช่วยเหลือ เกื้อกูล  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีจิตอาสา โดยมอบทรัพย์สิน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงานตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียนใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 

เด็กไทยพอเพียง หมายถึง เด็กนักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  รู้จักปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการออมการประหยัดและ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
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8.  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2562 มจีำนวน  
    3 มาตรฐาน    
 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2562 มี
จ านวน 3 มาตรฐาน ดงัน้ี  
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์แลพัฒนาเด็ก 
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9. แนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน  5  ด้าน แนวทางดำเนินการ 
1.คิดวิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  อดทน   
   ขยัน  ประหยัดและสร้างรายได้ 

สอนโดยการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ   
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการสอน  นักเรียน
รู้จักทำบัญชี  มีกิจกรรมสหกรณ์ เรียนรู้อาชีพ
ที่สร้างรายได้บรรจุลงในแผนการเรียนรู้  ครูทำ
เป็นตัวอย่าง  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ 
มีการคิดวิเคราะห์และทันสมัย 

2.ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สาธารณะ 

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกับ
ท้องถิ่น  ยกย่องชมเชยคนทำความดี   
ปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนและบุคลากร  
ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

3.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ
สิ่งแวดล้อม  รณรงค์การใช้ปุ๋ยธรรมชาติ   
การปลอดสารพิษ  ประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.สืบสานวัฒนธรรมไทยและมีจิตสำนึก 
  รักบ้านเกิด 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  ดนตรีไทย  
นาฎศิลป์ไทย  จัดกิจกรรมวันสำคัญ  และ 
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เรียนรู้บทบัญญัติเด็กดี  10  ประการ   
จัดกิจกรรมการเรียนวันสำคัญชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 
 

คนเก่ง 
คนดี 
คนที่สมบูรณ์ 

คือ 
คือ 
คือ 

รับผิดชอบต่อตนเองได้ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
มีศักยภาพพร้อมอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

 
 

เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ 
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10. กรอบแนวทางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563– 2566)

โรงเรียนวัดตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำกับ 
ติดตาม 
นิเทศ 

ประเมินผล 
และรายงาน 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 

เป้าประสงค์ (GOALS) 

นโยบาย (POLICY) 
 

มาตรการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

โครงการ (PLAN) 

ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพและไดม้าตรฐานการศึกษา 
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โรงเรียนวัดตาล  ได้กำหนดนโยบาย(Policy)  ตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators : KPI) และ

เป้าหมายในแต่ละปี  เพ่ือดำเนินการนโยบายสู่ความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
1.นโยบาย 

นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2   การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

นโยบายที่  4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ     

                 เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

2.ตัวชี้วัด(KPI)   
นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
 1.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ในโรงเรียน 
  3.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 

4.  โครงการวันสำคัญ 
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบวิถีพุทธ 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  “ปิยวาจาพาชื่นชม” 

นโยบายที2่  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 9.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
          10.  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    

11. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล 
12. โครงการบัณฑิตน้อย 
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย4 ด้าน 
14. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
15. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ส่วนที่ 4 นโยบายและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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16. การแข่งขันกีฬานักเรียน 
17. โครงการฝึกทักษะอาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
18. โครงการนักเรียนโรงเรียนวัดตาลกินอิ่มทุกวัน  
19. โครงการพัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
20. โครงการ one day one vocab 
21.  โครงการ  Special English Day Camp 
22. โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
23. โครงการอาเซียนศึกษา 

นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 12 ตัวชี้วัด 
24.  โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 25.  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
26.  โครงการวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 
27.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
28.  โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
      โคโรนา 2019(COVID-19)  ปีการศึกษา 2563 

        นโยบายท่ี 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
                        เหลื่อมล้ำ  จำนวน 9 ตัวชีว้ัด 

 29. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
30. โครงการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)      

        นโยบายท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ตัวชี้วัด 
 31.  โครงการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
 32.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  

33.  โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย 
34. โครงการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน(งานประจำ)  

        นโยบายท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
 35. โครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 

36. โครงการประสิทธิภาพงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
37. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
38. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)  

นโยบายที่1  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและ 
                 ระดับประถมศึกษา 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกตามรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 

4 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

5 ร้อยละของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

นโยบายที่2การจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

6 ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

7 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่การ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
9 ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21(3R8C) 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า  
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 
 

11 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

12 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
 100 

ร้อยละ  
100 

13 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

14 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach”  ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

15 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ90 ร้อยละ 95 ร้อยละ100 ร้อยละ100 
16 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้/

อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
 90 

ร้อยละ  
90 

17 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
75 

18 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

19 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการ
บริหารจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำครบตามความจำเป็น
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

20 ร้อยละของครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Digital Technology 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                ลดความเหลื่อมล้ำ 
 

 
ที ่

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

21 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

22 ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

23 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

24 ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

25 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาดและพ้ืนที่ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

26 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

27 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

28 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

29 ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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นโยบายที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

30 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

31 สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

32 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

33 ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

34 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษา และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

35 ร้อยละของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึก
ด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
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นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 

37 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

38 สถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

39 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

40 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

41 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาcovid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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โรงเรียนวัดตาล ได้ดำเนินนโยบายสู่เป้าหมายความสำเร็จตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2โดยการวางแผน
จัดทำโครงการ/กิจกรรม  ตามนโยบาย(Policy) รวมทั้งตัวชี้วัด  (Key  Performance  Indicators : KPI) 
เพ่ือให้เห็นแนวทางท่ีจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติการระยะเวลา 4 ปี (2563 – 2566) เพ่ือสนอง
นโยบาย  จำนวนตัวชีว้ัด   ตัวชี้วัด โครงการหลักจำนวน 38  โครงการ ดังนี้ 

1. จำนวนโครงการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย 
 

นโยบาย จำนวนตัวช้ีวัด จำนวนโครงการ 

นโยบายที1่  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร   
               การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ     
               ประถมศึกษา 

5 8 

นโยบายที2่  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน     
                ของประเทศ 

3 15 

นโยบายที ่๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  12 5 

นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี       
                 คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ   

9 3 

นโยบายที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
                กับสิ่งแวดล้อม  
 

7 4 

นโยบายที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
                จัดการศึกษา    

5 4 

จำนวน  6  นโยบาย 41  38 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 การนำนโยบายสู่แผนปฏิบัติ 
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2. โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและงบประมาณ ระยะ 4 ปี(2563-2566) 
นโยบายที1่  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
               และระดับประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัด
ที1่0,20 

5,000 5,000 5,300 5,500 

2 โครงการวันสำคัญ ตัวชี้วัด
ที2่,3,20 

35,000 40,000 45,000 50,000 

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่1 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 โครงการสร้างเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่1,2,3 3,000 4,000 5,000 6,000 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแบบวิถีพุทธ
(โรงเรียนคุณธรรม) 

ตัวชี้วัดที1่ 70,000 40,000 45,000 50,000 

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ปฐมวัย”ปิยวาจาพาชื่นชม” 

ตัวชี้วัดที่1 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ออมทรัพย์ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่4,5 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่4,5 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 
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นโยบายที่๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตัวชี้วัดที่9 35,000 38,000 40,000 43,000 

2 โครงการพัฒนาการอ่าน
การเขียนภาษาไทยสำหรับ
นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 

ตัวชี้วัดที่7 2,000 2,500 3,000 3,500 

3 โครงการพัฒนาห้องสมุด ตัวชี้วัดที่8 10,000 15,000 20,000 25,000 
4 โครงการบัณฑิตน้อย ตัวชี้วัดที่5 20,000 22,000 25,000 28,000 
5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย๔ ด้าน 

ตัวชี้วัดที่5,12 10,000 11,000 12,000 13,000 

6 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 

ตัวชี้วัด
ที5่,10,19 

10,000 15,000 18,000 20,000 

7 โครงการฝึกทักษะอาชีพ
และความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ตัวชี้วัดที่4,12 10,000 12,000 15,000 17,000 

8 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ตัวชี้วัดที่5,10 
 

5,000 7,000 9,000 11,000 

9 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

ตัวชี้วัดที่2,12 20,000 22,000 25,000 28,000 

10 โครงการนักเรียนโรงเรียน
วัดตาลกินอิ่มเที่ยงทุกวัน  

ตัวชี้วัด
ที8่,9,22,23 

2,197,669 2,197,669 2,197,669 2,197,669 

11 โครงการพัฒนา จัดหาและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่14 5,000 7,000 8,000 10,000 

12 โครงการ one day one 
vocab 

ตัวชี้วัด
ที6่,10,12 

2,000 2,000 2,000 2,000 

13 โครงการ  Special English 
Day Camp 

ตัวชี้วัดที่  
6,10,12 

6,000 6,500 6,800 7,000 

14 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์ไทย 

ตัวชี้วัดที่12,22 25,000 30,000 35,000 40,000 

15 โครงการอาเซียนศึกษา ตัวชี้วัดที่10,12 5,000 5,200 5,300 5,500 
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นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ระดับปฐมวัย 
ตัวชี้วัดที่14 3,000 4,000 5,000 6,000 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ตัวชี้วัดที่25,26,27,28,29 40,000 42,000 45,000 48,000 

3 โครงการวิจัยในชั้นเรียน
และโครงงานกลุ่มสาระ
ต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่4,10 3,000 3,200 3,400 3,500 

4 โครงการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(COVID-19)  
ปีการศึกษา 2563 

ตัวชี้วัดที่1-5 ,13,14,28 43,380 - - - 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที ่6,9,13 178,120 179,000 179,500 180,000 

 
นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
 

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
ตัวชี้วัด
ที2่,18,19 

7,000 7,500 8,000 8,500 

2 โครงการเฝ้าระวังและการแพร่
ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19)    

ตัวชี้วัดที่1-5 
,13,14,28 

33,620 - - - 
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นโยบายที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
ตัวชี้วัดที่21 

40,000 50,000 55,000 60,000 

2 โครงการส่งเสริมอนามัยใส่
ใจความสะอาด ระดับปฐมวัย 

ตัวชี้วัดที่16 2,000 2,500 2,800 3,000 

3 โครงการอำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน(งาน
ประจำ) 

ตัวชี้วัดที่21 
344,400 

 
303,000 

 
305,000 

 
307,000 

4 โครงการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   ตัวชี้วัดที1่8,19 
 

72,000 72,000 72,000 72,000 

 

นโยบายที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ สนองKPI 
งบประมาณ(บาท) 

2563 2564 2565 2566 
1 โครงการผู้ปกครองร่วมใจสาน

สายใยผูกพัน 
ตัวชี้วัด
ที1่9,23 

 
5,000 

 
7,000 

 
9,000 

 
10,000 

2 โครงการประสิทธิภาพงาน
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ตัวชี้วัด
ที1่4,17,22,2
4 

 
18,000 

 
19,000 

 
20,000 

 
21,000 

3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้ 

ตัวชี้วัด
ที1่1,25 

 
5,000 

 
6,000 

 
7,000 

 
8,000 

4 โครงการการประกันคุณภาพภายใน ตัวชี้วัดที่24 
 

1,500 1,500 1,500 1,500 
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โรงเรียนวัดตาล  ได้วางแผนการจัดระบบการกำกับ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ให้สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่

กำหนดไว้ในหลายรูปแบบ ทั้งการสังเกต การสอบถาม  การสำรวจข้อมูล  การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 

การประเมินผลโดยใช้เครื่องมอืต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. แนวทางการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 

   โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ย  

2. ศกึษาสภาพปัจจุบันของสถานศกึษา ผลการดำเนินงาน วเิคราะห์ปัญหา นโยบาย            

    ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  

3. นำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

4. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน กำหนดทิศทางการจัดการศกึษาของโรงเรียน คือ กำหนด  

    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  

5. นำทิศทาง กรอบแนวคิดแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

6. จัดทำนโยบายระดับองค์กร ตัวชี้วัด จัดทำแผนงานและโครงการ/กิจกรรม โดยใช้นโยบาย 

    ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน เพื่อความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติได้อย่างเต็มตามศักยภาพของ    

    หน่วยงาน  

7. ยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด การดำเนินงานและ 

    ทรัพยากร  

 8. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนงาน  

     โครงการ  

9. พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะกรรมการจากทุกฝ่าย เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ 

    ที่มคีวามเหมาะสมกับสภาพ เพื่อให้เกิดความสำเร็จและพึงพอใจร่วมกัน  

10. จัดทำข้อตกลงผลการดำเนินงาน  

11. เสนอแผนเพื่อการอนุมัติโดยนำเสนอคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  

12. ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้  

ส่วนที่ 6 การกำกับ ตดิตามและปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
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13. กำกับ ตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับแผนการดำเนินงาน  

14. สรุปผลและการรายงานผลการดำเนินงาน 

2. บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จัดตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ้่ายงบประมาณ  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

4. จัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศการเรยีนการสอนที่เหมาะสมและ  

    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญตลอดจนพัฒนาการเรียนรูแ้ละการพัฒนา 

    ตนเอง ของผูเ้รียน  

4. ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงนิ และ  

    การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศกึษา  

5. กำกับติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน 

    การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากร 

     ทางการศกึษาในสถานศกึษา  

7. ประสานระดมกาลังทรัพยากรเพื่อการศกึษารวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษาการใช ้และ  

    จัดหา ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษาทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตาม  

    ระเบียบ กระทรวงศึกษากำหนด  

8. จัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้ความร่วมมอืในการประเมินคุณภาพ 

    การศกึษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อ 

    คณะกรรมการสถานศกึษา  

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น  

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศกึษาหรอืตามที่ได้รับมอบหมายและตาม 

     ทีก่ฎหมายกำหนดให ้ 

บทบาทหน้าที่ของครู  

ปฏิบัติหน้าที่การสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผูบ้ริหารมอบหมาย โดยแยกงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้  

งานวชิาการ  

-การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

-การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

-การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

-การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
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-การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้  

-การนเิทศการศกึษา  

-การแนะแนวการศกึษา  

-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

-การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน  

-การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาอื่น  

-การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ     

  สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

งานงบประมาณ  

-การจัดทำเสนอของบประมาณ  

-การจัดสรรงบประมาณ  

-การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการดาเนินงาน  

-การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศกึษา  

-การบริหารการเงิน  

-การบริหารบัญชี  

-การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

งานบุคคล  

-การวางแผนอัตรากำลัง  

-การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  

-การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

-วินัยและการรักษาวินัย  

-การออกจาราชการ  

การบริหารทั่วไป  

-การดาเนินงานธุรการ  

-งานเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

-การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  

-การประสานและพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

-การจัดระบบและพัฒนาองค์กร  

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ บุคลากร และการบริหารทั่วไป  

-การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

-การจัดทาสำมะโนนักเรียน  

-การรับนักเรียน  
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-การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

-การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา  

1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศกึษา  

2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี  

3. ใหค้วามเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ      

   ท้องถิ่น  

4. กำกับติดตามการดาเนนิงานตามแผนของสถานศกึษา  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง มคีุณภาพ   

    และ ได้มาตรฐาน  

6. พทิักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสารถพิเศษใหไ้ด้การ  

    พัฒนาเต็มศักยภาพ  

7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณ ดา้นการ  

    บริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปของสถานศกึษา  

8. ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ  

    เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสบืสานจารีตประเพณี   

    ศลิปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและของชาติ  

9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษาชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร     

    ทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการ    

    พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

         10. ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศกึษาก่อนเสนอต่อ  

                        สาธารณชน  

         11. แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและหรอืคณะอนุกรรมการเพื่อการดาเนินงานตามระเบียบนีต้าม 

              ทีเ่ห็นสมควร  

          12. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ยึดหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระชาดำริและหลักการบริหารกิจการ     

   บ้านเมอืงและสังคมที่ดี(Good  Governance) 

2. มีการวางแผนแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  จังหวัด(ผูว้่า CEO)     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  โดยมีแนวนโยบาย 

4. ที่กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  ที่ชัดเจน  ครอบคลุม  และ 

   ไปในทางเดียวกัน 
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5.จัดทำสัญญาข้อตกลงการปฏิบัติราชการแต่ละปีงบประมาณกับผูเ้กี่ยวข้อง  เพื่อให้    

6.การดำเนินงานสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

          7. เชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เอือ้ต่อการบริหารจัดการศึกษาที่มี 

             ความคล่องตัว  สะดวก  รวดเร็ว 

          8. การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลมีการตดิตามความก้าวหนา้ประจำปี   

             การประเมินระยะครึ่งแผนและการประเมินเมื่อสิน้สุดแผน  โดยยึดรูปแบบ 

 - 4 A  คือ  Awareness(ความตระหนัก)  Attempt(ความพยายาม)   

             Achievement (ความสำเร็จ)  Access(ความทั่วถึง) 

 - ระบบวงจรคุณภาพ  PDCA 

 - BSC  :  Balance  Scorecard  เน้นการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

            อย่างเป็นรูปธรรมและตอบแทนรางวัลแก่คนทำดี 
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