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คํานํา 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) ได้จัดทําเพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีวางไว้โดยเน้นบริหาร การ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐานบนพื้นฐานของความพอเพียง รวมท้ังมีรายละเอียดของโครงการตาม แผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา บริบทของโรงเรียน นโยบายของ โรงเรียน ตลอดจนนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) แล้ว จึงขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้
และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 จะทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขของสังคมโลกในอนาคต ต่อไป 

 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) 

กรกฎาคม 2563 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1.ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)  ปัจจุบันต้ังอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน  เลขท่ี 114/2 หมู่ท่ี 2 ตําบล ยางเนิ้ง  
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เดิมสังกัดกองการประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาวันท่ี  1 ตุลาคม 2509 ได้โอนมาสังกัด
องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่  และต่อมาในปี  พ .ศ.2513 ได้โอนมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ                     
การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ปี พ.ศ. 2533  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสารภี  ได้ย้ายสํานักงานจาก
ท่ีว่าการอําเภอสารภี มาก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนวัดเวฬุวัน   
 สถาน ท่ี เป็น ท่ี ต้ั งโรงเรียน วัดเวฬุ วันแห่ งแรก คือ  ศาลาวัดแสนหลวง หมู่ ท่ี  3  ตํ าบลยาง เนิ้ ง                  
อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ช่ือครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาลท่ีนายอําเภอจัดต้ังวัดแสนหลวง”                  
นั บ ว่ า  เป็ น โร ง เรี ย น ป ระถ ม ศึ ก ษ าแ ห่ งแ รก ข อ งอํ า เภ อ ส ารภี  ป ร ะช าชน โดย ท่ั ว ไป มั ก เรี ย ก ว่ า                         
“โรงเรียนประจําอําเภอ ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน  2457  เปิดสอนต้ังแต่ ช้ันป.1–3            
มี 3 หอ้งเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด  57  คน  มีครู  5  คน  ครูใหญ่คนแรกคือ นายอินตา  วรรณพิศิษฐ์ 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายจากวัดแสนหลวง มาต้ังอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน หมู่ท่ี 1 ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี 
บริเวณดังกล่าวอยู่ทางทิศเหนือวัดเวฬุวันเพียงเล็กน้อย  ขณะนี้บริเวณดังกล่าวใช้เป็นท่ีต้ังสํานักงานเกษตร และ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสารภี  มีเนื้อที่ท้ังหมด 6  ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา 
 พระองค์เจ้าธานีนิวัติ  เสนาบดี  กระทรวงธรรมมาการ ได้เสด็จมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน  
เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2472  เป็นอาคารเรียนไม้ 2  ช้ัน (ได้รื้อถอนไปนานแล้ว) พระองค์เจ้าธานีนิวัติได้พระราชทาน
นามโรงเรียนว่า “สารภีชนานุกูล ” ใช้อักษรย่อว่า “ ส.ช.” ต่อมาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้
กําหนดหมายเลขของโรงเรียนวัดเวฬุวันคือ 15  จึงใช้เป็นอักษร ย่อว่า “ ส.ช.15 ” 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายอาคารเรียนจากหมู่ท่ี 1  มาต้ังในหมู่ท่ี  2  ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่  คือสถานท่ีปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อท่ี  30  ไร่ 2 งาน 44  ตารางวา  เอกสารเป็นท่ีดิน 2 โฉนด หรือ 2 แปลง 
แปลงท่ี  1  มีเนื้อที่  14  ไร่  2  งาน  99  ตารางวา และแปลงท่ี  2  มีเนื้อท่ี  15  ไร่  3  งาน  45  ตารางวาโดยมี
ลําเหมืองค่ันระหว่างท้ังสองแปลง 

ผู้บริหารต้ังแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน   มีดังนี้ 

1.  นายอินตา วรรณพิศิษฐ์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2457 – 2463 
 2.  นายยืน ไชยวงศ์ญาติ ครูใหญ่  พ.ศ. 2463 – 2465 
 3.  สามเณรเรือน เจริญวงค์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2465 – 2469 
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 4.  นายยืน ไชยวงค์ญาติ ครูใหญ่  พ.ศ. 2469 – 2471 
 5.  นายถา อักษรพรหม ครูใหญ่  พ.ศ. 2471 – 2471 
 6.  นายทองย้อย เกษกาญจน์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2472 – 2486 
 7.  นายสิงห์คํา เกสรศรี  ครูใหญ่  พ.ศ. 2486 – 2488 
 8.  นายเกื้อ มณีกูล  ครูใหญ่  พ.ศ. 2488 – 2489 
 9.  นายบุญฤทธิ์  ชํ่าชอง  ครูใหญ่  พ.ศ. 2489 – 2491 
 10.นายถวิล ณ เชียงใหม่ ครูใหญ่  พ.ศ. 2491 – 2502 
 11.นายสวัสด์ิ สายเกิด  ครูใหญ่  พ.ศ. 2502 – 2515 
 12.นายพรชัย พิมลศรี  ครูใหญ่  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  ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2525 – 2541 
 (นายประสิทธิ์   ศิริเจริญ   ดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต้ังแต่ พ.ศ.  2525 – 2531  และดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการ ต้ังแต่ พ.ศ.2531 – 2541) 
 17.นายดุสิต เจริญศิลป ์ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2541 – 2544 
 18.นายมานพ จินะนา  ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2544 –2554 
 19.นายธนู         มีสัตย์  ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2554 –2559 
 20.นายประเสริฐ  สุริยโต้  ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2559 – 2562 
 21.นายจรัล ถาวร  ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
 

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
1.2.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ช่ือ-สกุล นายจรัล      ถาวร 
โทรศัพท์ 081-0278450  e-mail:  narunthai@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต สาขา หลักสูตรและการสอน 
ดํารงตําแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 8  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน  
 
1.2.2   รองผู้อํานวยการ  1 คน 
ช่ือ-สกุล นางสาวอุษณีย์ สกุณา 
โทรศัพท์ 089-6334469  e-mail: usanee_sakuna@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา จิตวิทยาการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน  
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2. แผนที่ที่ต้ังของโรงเรียน 
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3. ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือตํารา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่  ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจําโรงเรียน 

 

4.สีประจําโรงเรียน 
“ม่วง – ขาว” 

 ม่วง  หมายถึง มุ่งพัฒนาความรู้สู่ชีวิต 
ขาว  หมายถึง คุณธรรมนําความคิด จิตผ่องใส 

 

 
 
 
 

 
5.คําขวัญประจําโรงเรียน 
 

“ความรู้ดี กีฬาเด่น ทํางานเป็น เน้นคุณธรรม” 
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6.ปรัชญาของโรงเรียน 

 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความสุข  ความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน และ
พลเมืองดีของสังคม 

 

  

7.วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นสถานศึกษาช้ันนําทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บน
รากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง 
  

8.อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ความเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง 

 

 

9.เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

รักษ์ท้องถ่ิน  รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ 

 

10.พันธกิจของโรงเรียน 

10.1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
10.2. พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
10.3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
10.4. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียม

กัน 
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10.5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ก้าวทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 
10.6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมนําความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา  การอนุรักษ์

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

11.เป้าหมายของโรงเรียน 

11.1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
11.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
11.3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
11.4.  ผู้เรียนดํารงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 
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12.โครงสร้างการบริหารการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 

นายจรัล  ถาวร 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

นางสาวอุษณีย์  สกุณา 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน 

 

ฝ่ายงานวิชาการ 

นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น 

 

 

ฝ่ายงานบุคคล 

นายสุรพล  อนุสรพรพงศ ์

 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

นายไชยอนันต์  อ่อนนุ่ม 

 

 

ฝ่ายงานงบประมาณ 

นางมนัญญา  เตมียะ 

 

 ฝ่ายงานโยบายและแผน   

นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายธีรภาพ  นามวงค์ 

 

ชมรมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 
ชมรมศิษย์เก่า 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นางนัยน์ปพร  ปานกลัด 
-งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 
-งานนิเทศการเรียนการสอน 
นายจรัล   ถาวร   
-งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน / สอนเสริม 
นางณัฐรดา  ศรีภูมิทัต   
งานประกันคุณภาพ 
นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 
-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี (SAR) 
นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 
-งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
นางกาญจนา  ก๋องแก้ว 
-งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
นางสายสมร  มหาเทพ 
-งานห้องสมุด 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ 
-งานพัฒนาและการจัดการเรียนการ
สอน/ วิจัย 
นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 
-งานฝึกประสบการณ์นักศึกษา 
นางภัทริน  หมื่นประจํา 
-งานแนะแนว 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
 
 

-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายณัฐวุฒิ     ชนะเลิศ 
-งานรับนักเรียนและงานสํามะโน
นักเรียน 
นางสาวสมพิศ  ศรีชมพู 
-งานยุวชนทหาร   
นายประวุฒิ  ฟองคํา 
-งาน ส่ งเส ริมความ เป็ น เลิ ศ ด้ าน
วิชาการ / ดนตรี / กีฬา / ศิลปะ 
นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน 
-งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 
นางสิริรัตน์  คําจินะ 
-คณะกรรมการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
นายจรัล   ถาวร 
 
 

-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
 
นางสุมาลี  วรรณวิจิตร  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
 
นางนัยน์ปพร  ปานกลัด  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
    
นางกรรณิการ์  ศรีธิ  
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
นางพรรณี  แสงเกิด  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
 
นายทวีป  ศรีสุวรรณ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพ 
 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์ 
 
นายประวุฒิ  ฟองคํา  
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา และ     
พลศึกษา 
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ฝ่ายบริหารบุคคล 

นายสุรพล  อนุสรพรพงศ ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-งานวางแผนสรรหาอัตรากําลังและบรรจุแต่งต้ัง 
นางลัคนา  สุยะ 
-งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
นายทวีป  ศรีสุวรรณ 
-งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
นางสาวพิมุกข์พัฒน์  จิรัชธรรมโชติ 
-งานรักษาวินัย 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
-งานประเมินผลงานปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
นางนงคราญ  ยวงฟ้า 
-งานสร้างขวญและกําลังใจ 
นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ ์
-งานส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
นางกาญจนา  จันทร์จร 
-คณะกรรมการบริหารงานครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง นักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว 
นายจรัล  ถาวร 
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ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
นายนาวี  ศรีอ้าย 
-งานรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
-งานอาคารสถานที่ 
นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 
-งานอนามัย 
นางอัญชัญ  เลพิมาย 
-งานโภชนาการอาหารกลางวัน 
นางพัชรี  เกษมณี 
-งานโภชนาการอาหารเสริม(นม) 
นางสาวเจียมศรี  กันทา 
-งานซ่อมบํารุง 
นายนาวี   ศรีอ้าย 
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ฝ่ายอํานวยการ 

นางสาวอุษณีย์  สกุณา 
รองผู้อํานวยการ/ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานข้อมูลสารสนเทศ 
นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 
-งานธุรการ 
นางนัยน์ปพร  ปานกลัด 
-งานประชาสัมพันธ ์
นายคณัสพันธ์  พระพรเพ็ญ 
-งานปฏิคม   
นางอัญชลี  นันตาวงค์ 
-งานยานยนต์ 
นายนาวี  ศรีอ้าย 
-งาน ICT  / งานดูแลระบบ
เครือข่าย/ ซ่อมบํารุง /งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
นายธีรภาพ  นามวงศ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ (เว็บไซด์) 
นายธีรภาพ  นามวงศ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ ( Facebook) 
นายวีระวฒุิ  ชัยวงศ์ญาติ 
-งานถ่ายภาพ 
นายวีระวฒุิ  ชัยวงศ์ญาติ 
-งานชุมชนสัมพันธ์ 
นายทวีป  ศรีสุวรรณ 

 
 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
นางสาวอุษณีย์  สกุณา 
-งานศิษย์เก่า 
นายคณัสพันธ์  พระพรเพ็ญ     
-คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
ตลาดนัดวันอาทิตย์ 
นายจรัล  ถาวร 
-คณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟู๊ด
เซ็นเตอร์ 
นายจรัล  ถาวร 
-คณะกรรมการบริหารกิจกรรมโรง
น้ําด่ืมโรงเรียน 
นายจรัล  ถาวร 
คณะกรรมการบริหารงานสระว่าย
น้ํา 
นายจรัล  ถาวร 
-คณะกรรมการส่งเสริมการออม
ทรัพย์นักเรียน 
นายจรัล  ถาวร 
-คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 
นายจรัล  ถาวร 
-งานสวัสดิการโรงเรียน 
นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 
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ฝ่ายงบประมาณ 

นางมนัญญา เตมียะ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานการเงินในงบประมาณ 
นางมนัญญา  เตมียะ 
-งานการเงินนอกงบประมาณ 
นางจรรยา  มหานันท์ 
-งานบัญชี 
นางสาวศิธัญย์ธิป   วงศ์ทิตลานนา 
-งานพัสดุ 
นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 
-งานควบคุมภายใน 
นางมนัญญา  เตมียะ 
-คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการสอนพิเศษและซ่อมเสริม 
นายจรัล  ถาวร 
-งานบริหารสินทรัพย์เปน็ทุน (ที่ดิน) 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
-งานระดมทรัพยากร 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
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นายอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย       
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-งานแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี/แผนปฏิบัติการประจําปี 
นางอภิสรา  บุญทว ี
-งานติดตาม ตรวจสอบประเมินโครงการ 
นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ์ 
-งานโครงการพิเศษและโครงการตามนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน 
นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา 
-งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
-งานจัดการเรียนการสอน (MEP) 
นายจรัล   ถาวร 
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นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
-งานปกครองนักเรียน 
นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
-งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(โรงเรียนสีขาว) 
นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส 
-งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์ 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
-งานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
นางสาวรัญจวน  มโหธร 
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13.ข้อมูลครูและบุคลากร 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลข
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา/วิชาเอก 

1 นายจรัล  ถาวร 6383 ผอ.ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 
2 นางสาวอุษณีย์  สกุณา 6384 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา 
3 นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค 1721 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ป.ตรี ปฐมวัย) 
4 นางสาวธิดารัตน์  อิมัง 8971 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
5 นางจรรยา  มหานันท์ 1136 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)ประถมศึกษา 

6 นางรุ่งนภา  แก้ววิฑูรย ์ 2190 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)คหกรรม 

7 นางธนพร  อนุสรพรพงศ ์ 7098 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

8 นางสหัทยา  พัฒนพิบูลย์ 8938 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษ 
9 นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ 6716 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี คบ.ภาษาไทย  
10 นางสายสมร  มหาเทพ 6403 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)แนะแนว 
11 นางสาวเจียมศรี  กันทา 2114 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ภาษาไทย 
12 นางอัญชัญ  เลพิมาย 1582 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
13 นางสาววรัญญา เรืองฤทธ์ิ 6780 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา (ภาษาไทย) 
14 นางฉวีวรรณ  พรหมคําแดง 8989 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ประถมศึกษา 
15 นางสุมาลี  วรรณวิจิตร 6405 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดการประเมินผลฯ (คณิตฯ) 
16 นางสาวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลานนา 6407 ครูชํานาญการ ปริญญาโท คบ.ฟิสิกส ์

17 นางเอมอร  วงค์ษา 9101 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ภาษาอังกฤษ 

18 นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต 9127 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา(อังกฤษ) 

19 นางสาวรัญจวน  มโหธร 8847 ครูชํานาญการ ปริญญาโท แนะแนว (ป.ตรี ประถมศึกษา) 
20 นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย 712พ ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ 
21 นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น 8586 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา (อังกฤษ) 
22 นายธีรภาพ  นามวงค์ 6320 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การจัดการ 
23 นางศิริพร  ยามวงค์ 6729 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)นาฏศิลป์ 
24 นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส 6393 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศน.ม.)บริหารการศึกษา 
25 นางอภิสรา  บุญทวี 7708 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา (สังคม) 
26 นายสุรพล  อนุสรพรพงศ ์ 7081 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.)บริหารการศึกษา 

27 นางมนัญญา  เตมียะ 6358 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา(ป.ตรี เกษตร) 

28 นางมณีรัตน์  แก้วสว่างนภา 9381 ครูชํานาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)หลักสูตรและการสอน 
29 นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น 7891 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร ์(ป.ตรี คณิตศาสตร์) 
30 นางเมย์ณิศา  พูลจันทร์ 7132 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ประถมศึกษา 
31 นางพรรณี  แสงเกิด 6138 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)สังคมศึกษา 
32 นางนงคราญ  ยวงฟ้า 8482 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
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ท่ี ช่ือ – สกุล เลข
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา/วิชาเอก 

33 นางสาวศรัญญา  นาตา 8149 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)คหกรรม 

34 นางรุ่งเรือง  ถิ่นคํา 6410 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
35 นางสาวสุจิตรา จินะวงค์ 8680 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ศษ.ม การบริหารการศึกษา (สังคมศึกษา) 

36 นางพวงสร้อย  เจริญผล 2915 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี (คบ.)ปฐมวัย 
37 นางสาวไขแข  ชัยเงินตรา 2840 ครูชํานาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)วิจัยสถิติ(ป.ตรี ปฐมวัย) 
38 นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ 232 ครูชํานาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.)วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) (ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์) 

39 นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 8202 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (คบ.) เกษตร 

40 นางพัชร ี เกษมณี 6664 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี (ศษ.บ.)คหกรรม 

41 นายนาวี  ศรีอ้าย 9087 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า ,บริหาร 

42 นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 6399 ครูชํานาญการ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ป.ตรี วิทยาศาสตร์) 

43 นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง 6496 ครูชํานาญการ ปริญญาโท (ศษ.ม.) คณิตศาสตร์ (ป.ตรี 
คณิตศาสตร์) 

44 นางธนัชชา  แก้วเกตุ 5944 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (ป.ตรี ปฐมวัย) 

45 นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 3190 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 

46 นางสาวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย 6472 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (ค.บ.) การประถมศึกษา 

47 นางสุกัญญา  ศรสักดา 6434 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (คบ.) ภาษาจีน  

48 นางแสงมณี  พิทยาพล 8052 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (คบ.) ภาษาจีน 

49 นางกาญจนา  จันทร์จร 6386 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ (ป.ตรี 
ภาษาอังกฤษ) 

50 นางธีวัลย์  คําฮอม 8055 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์

51 นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา 1021 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมวิทยา 

52 นางสิริรัตน์  คําจินะ 6400 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี การศึกษาพิเศษ 

53 นายคนัสพันธ์  พระพรเพ็ญ 8665 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา 

54 นางนลินี  สินวัฒนานันท์ 5750 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (ศษ.ม.)หลักสตูรและการสอน(ป.ตรี ปฐมวัย) 

55 นางนันทนา  บุญหมื่น 44 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย 

56 นางสาวรัชนี  ยอดศิริ 5751 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา (ป.ตรี ประถมศึกษา) 

57 นางนัยน์ปพร ปานกลัด 5863 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท (กศ.ม.)บริหารการศึกษา (ป.ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

58 นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ 5864 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์

59 นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม 6756 ครู ปริญญาตร ี (คบ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

60 นางสาวยุพาพร  พรมทา 6394 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

61 นางอัญชลี  นันตาวงศ์ 8653 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ประถมศึกษา 
62 นางไปรยา  มโนรมย ์ 6476 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี ปฐมวัย 

63 นางกาญจนา  เหมืองหม้อ 6834 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 

64 นางวลีพร  ปันนา 6636 ครูชํานาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร ์
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ท่ี ช่ือ – สกุล เลข
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา/วิชาเอก 

65 นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู 6538 ครูชํานาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 

66 นายอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 8628 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี (คบ.)คณิตศาสตร์ 

67 นางสาวพรทิวา  ถากว้าง 6495 ครู คศ.1 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์(อาหาร) 

68 นายประวุฒิ  ฟองคํา 6388 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี พละศึกษา 

69 นางภัทริน  หมื่นประจํา 6389 ครูชํานาญการ  ปริญญาตร ี ศิลปะศึกษา 

70 นางลัคนา  สุยะ 5945 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

71 นายทวีป  ศรีสุวรรณ 2736 ครูชํานาญการ ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์

72 นางกรรณิการ์  ศรีธิ 2278 ครูชํานาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

73 นางสาววราภรณ์  ไฝเอ้ย 3612 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
74 นายอธิศักดิ์  บุญมี 6398 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ศิลปศึกษา 
75 นางกาญจนา  ก๋องแก้ว 3001 ครู  ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
76 นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท  ครู คศ.1 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
77 นางสาวสนธยา  คนใหม่  ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     18 
 

 

14. ข้อมูลครูและบุคลากร ( พนักงานราชการและอัตราจ้าง ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

สาขา/วิชาเอก 

1 นายภาสกร  กันทาแก่น ** พนักงานราชการ ปริญญาตร ี พลศึกษา 
2 นายวีรวุฒ ิ ชัยวงศ์ญาติ ** พนักงานราชการ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ 
3 นายณรงค์  วงค์ธานี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ดนครีไทย/พื้นเมือง 

4 นางอุบล  ไชยวัง ครูอัตราจ้าง ม.6 - 

5 นางสาวปาริยาภัทร  ไชยหาญ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ศิลปศึกษา 

6 นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ  ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท ทัศนศิลป ์
7 นางสาวพิชญา  วรพจน์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
8 นางสาวจรีรัตน์  สมสุข อัตราจ้าง(บรรณารักษ์) ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ(ตลาด) 
9 นางสาวพจนารถ   วิริยะ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
10 นายบดินทร์   สุขต้อ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี เกษตร 
11 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ธิราช ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาจีน 
12 ว่าท่ีรต.สุนิมิต  มาตะพาน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
13 นางผกาภรณ์  จันทร์เรือง อัตราจ้าง(การเงิน) ปริญญาตร ี เทคโนโลยี 

14 นางสาวจุฑามาศ  ไชยวุฒิ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 

15 ว่าท่ีร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 

16 นายวรวุฒิ  พวงโพพันธ ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พลศึกษา 
17 นางพรวณัฐ  ทาทอง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
18 นายชยันต์  ผู้ดอก ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
19 นางสาวนิศาชล  แก้วกัลยา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี พละ (ว่ายนํ้า) 
20 นางสาวอรกัญญา  หาญฤทธิ์ ธุรการ ปริญญาตร ี  บริหารธุรกิจ คอมฯ 
21 นางสาวจิตลมัย  ไชยล้ินฟ้า พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี นาฎศิลป์และการละคร 
22 นางสาวจุลดา  เดละวัน พี่เล้ียงอนุบาล ม.6 - 
23 Mr. Eisen  Nungchim อินเดีย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
24 Mr. Phurba  Dorij ภูฏาน ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์ 
25 Mrs. Louella Sales Quintana ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี พละศึกษา 
26 Mrs. Maria  Edwina Sevenez Elmido ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ 
27 Ms.Jonna May Manayon ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษศึกษา 
28 Mrs. Mary  Cris Evangelista Martinez ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
29 Mr. William  Braithwaite Lowrey อังกฤษ ปริญญาตร ี วิจิตรศิลป์ 
30 Mr.Mark Oliver Silva Leonida ฟิลิปปินส์ ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

สาขา/วิชาเอก 

31 นายแพทริค ไมเคิล ลาดิคอร์บิค Thai-Australia  ปริญญาตร ี การศึกษาระหว่างประเทศ 
32 Ms.  Song  Yunyun Chinese ปริญญาตร ี  

33 Ms.  Jiang  Qian Chinese ปริญญาตร ี  

34 Ms. Su  Man Chinese ปริญญาตร ี  
 

15.ภารกิจสถานศึกษา 

 15.1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างท่ัวถึง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะเพียงพอและมีความพร้อมท่ีจะเข้าเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 15.2.จัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางอย่างท่ัวถึง เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้และทักษะ ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 15.3.จัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจําเป็นพิเศษ
ของแต่ละประเภทและบุคคล 
15.4.ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ครู
สามารถนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนรู้ 
 15.5.จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
คุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 15.6.บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีส่วนร่วม
หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
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บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามบทบัญญั ติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี                
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
 2. การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 1 ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และ
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
 3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
 4. ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  ให้เป็น
หน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น  หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น 
 “ใน แ ต่ละปี งบ ป ระม าณ  ให้ ส่ วน ราชการ จัด ทํ าแผน ปฏิ บั ติ ร าชการป ระ จําปี  โดย ให้ ระบุ                 
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณ
การรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ…” 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผน 
 2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของโรงเรียน วัดเวฬุวัน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2 .2 เพื่ อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ 
 
3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผน 
 จากการศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลบริบทท่ี เกี่ยวข้อง  เพื่ อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดกรอบ            
แนวคิดสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ฉบับนี้ มี
ข้อมูลสําคัญท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
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3.4 แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 3.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
 3.6 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 3.8 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 

 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ มี
ประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ได้แก่ 
 หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 4 บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 หมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการด้วยรัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กํากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับ การดูแลและ
พัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดย
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการให้ ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 1. ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรค
สอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 2. ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
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3. ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้ผู้มี           

จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 4 . ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนสามารถเรียน ได้ตามความถนัด               
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ีดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการ
ท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
 นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
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 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
 
 3.3 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่าง
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี   ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกั นอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลัง
อํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง 
 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ             
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย   มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และ
รายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัย 
ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหล่ือมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ ดีมี สุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง              
เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน Inclusive Growth มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ี สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
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เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุนและการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมี      
ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุน
ท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน 
 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และ
เยียวยาของระบบนิ เวศน์  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวด ล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย              
การพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ  Sustainable Development Goals : SDGs ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุก
มิติ ท้ังมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อาหาร น้ํา  
 ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือทรัพยากร เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
กลาง Big Data ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งท่ีจะเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อ
การดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้
ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด โดยเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ท้ังในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ ท่ีมิใช่
ภาครัฐ 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ในหลากหลายมิติ 
ต้ังแต่การสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคงของประเทศ การพัฒนาท่ีสมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจ การ
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กินดีอยู่ดีและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในเวทีสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 2.1 มหาอํานาจทางการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรอัจฉริยะ 
เกษตรแปรรูป 
 2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการแพทย์                
ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และ           
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 2.3 แม่เหล็กการท่องเท่ียวระดับโลก ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเท่ียวสําราญทางน้ําท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 
 2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมโยง เช่ือมโลก เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพิ่มพื้นท่ีและเมือง
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค สร้าง
พลวัตทางกฎหมาย 
 2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้าง
โอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อคนไทยในอนาคต มีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็น นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ   
อื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองคนไทย ในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม และมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม Transformation of Culture 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา multiple intelligence 
 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมต้ังอยู่บนหลักการและพื้นฐานสําคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุก ๆ ด้าน ไปพร้อมกัน โดย
ไม่ทอดท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม Socio-economic Security 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 4.1 การลดความเหล่ือมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย ท่ีสําคัญ 
คือ การบริโภคท่ียั่งยืนและการผลิตท่ียั่งยืน การดําเนินการท่ีสําคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
อย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ํา ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมท้ังยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 5.4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการปรับเปล่ียนภาครัฐ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าท่ีกํากับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
แข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 6.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา            
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
 6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน                
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
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 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ              
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชําชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง 
น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (2560-2564) 
 กรอบวิสัยทัศน์ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5  ปี  ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ Country Strategic Positioning เป็นการกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  สศช. ได้จัดทําขึ้น  ประเทศไทย              
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ Trading and Service Nation เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เป้าหมายการพัฒนาในมิติ
หลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
 2. การลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้และความยากจน 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร  กับส่ิงแวดล้อม  มี
ความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและ มี
ส่วนร่วมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสําคัญกับการวางรากฐาน การ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะ  ทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มี ทักษะความรู้  และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ท่ีเข้มแข็ง
ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ให้ความสําคัญกับการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปิดช่องว่าง
การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้  ขับเคล่ือน และผลักดันในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุน
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ 40 รายได้ตํ่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ  การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้าง
อาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ี  และบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมลํ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนา และใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ กับการ
เพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม การ
เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการ
แข่งขันท่ีเสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก 
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้าทาย            
ท่ีต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่ง
แก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม
ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5 การเส ริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ ง                
และยั่งยืน ให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด  และอุดมการณ์ 
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัย 
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศในระยะ 20 
ปีข้างหน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบ ริหารจัดการในภาค รัฐ  การป้องกันการทุจ ริตประพฤติมิชอบและ               
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580 
 ยุท ธศาสต ร์ที่  7  การพั ฒ น าโค รงส ร้างพื้ น ฐ าน และระบ บ โลจิ ส ติกส์  มุ่ ง เน้ น ก ารขยาย                      
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน 
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนา พื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง 
ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การ
ดําเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์ และหน่วยงาน
ท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐาน ท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดําเนินการ  ใน
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต             
และบริการใหม่ท่ีสร้างรายได้สําหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา และ
ฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ
การบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไก
ภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสําคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ      
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
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 3.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบ และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย ท่ี
สําคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทย   สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ ปานกลาง ไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา Access ความเท่า
เทียมทางการศึกษา Equity คุณภาพการศึกษา Quality ประสิทธิภาพ Efficiency และตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง Relevancy ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ             
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 3.6 จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดําเนินการ   จัดการศึกษา
และการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
อาศัยอํ าน าจตามความ ในมาตรา  8  และมาตรา 12  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
 1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการ    
พลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในพื้น ท่ีภูมิภาค                
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตาม
นโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ท้ังด้านสุขภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญ             
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีแตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น ภาษาแม ่เน้นเพื่อการส่ือสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู ด้วยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding 
 7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
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 1 . จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี  วิศวกรรม คณิตศาสตร์ STEM และ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสาม 
 2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชนภูมิภาค  หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผู้้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 
 3.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
 “ ผู้ เรียน ”  หมายถึ ง  เด็ ก  เยาวชน  นั ก เรียน  นั ก ศึกษา และประชาชน  ท่ี ไ ด้ รับบ ริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 
ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนา
ประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 3.8 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้ เรียนมี ความรักในสถาบันห ลักของชาติ  และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิป ไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ   ในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี Global Citizen พร้อมก้าวสู่สากล 
นําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  และจรรยาบรรณ             
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development 
Goals: SDGs และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 นโยบาย 
 นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
4. ทิศทางสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้วิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในด้วย 7Ss และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย CPEST ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 ปัจจัยภายใน 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย นํ้าหนัก*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 
ด้านระบบในการดําเนินงานขององค์กร 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 

สรุปปัจจัยภายใน 4.74 4.13  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.61 
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 ปัจจัยภายนอก 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย นํ้าหนัก*คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า 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 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.74 3.95  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.79 

 
ผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 

SWOT  Analysis 
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สรุปผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดเวฬุวันสารภีชนานุกูล มีปัจจัยภายในท่ีเข้มแข็งและปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนา เป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก สร้างความเจริญเติบโต โดยดึงจุดแข็งท่ีมีอยู่มาปรับใช้
อย่างเต็มท่ี มีโครงสร้างงานการบริหารท่ีชัดเจน มีการทํางานเป็นยอมรับองคนท่ัวไป แต่อย่างไรก็ ตามโรงเรียน    
วัดเวฬุวัน สารภีชนานุกูล จะต้องลดอุปสรรคและจุดอ่อนท่ีมีอยู่ และรักษาโอกาสและจุดแข็งไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไป  และจากผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) สามารถกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาในปี 2563 - 2567  ดังนี้ 
  
 วิสัยทัศน์ 
  “ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นสถานศึกษาช้ันนําทางด้านวิชาการ บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บน
รากฐานความเป็นไทย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง ” 
  

 พันธกิจ MISSION 
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง และ คนเก่ง 
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ก้าว

ทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมนําความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการบริหารจัดการศึกษา  การอนุรักษ์

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 เป้าประสงค ์Goal 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 21 
 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 6. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 อัตลักษณ์สถานศึกษา 
  “ เป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง ” 
  
 เอกลักษณ์สถานศึกษา 
  “ รักษ์ท้องถิ่น   รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ ” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สุ่คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  
 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 4. เสริมสร้างศักยภาพและขวัญกําลังใจสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ 
 5. เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ             
การเรียนรู ้
  
 เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.  ผู้เรียนด ารงชีวิตบนรากฐานของความเป็นไทย 

 

 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือมี
ประสิทธิภาพ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องสร้างกลไกการบริหารนําไปสู่
ความสําเร็จ ปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัด ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ มุ่งให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐปรับเปล่ียน
การบริหาร เป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public Management : NPM มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจประยุกต์แนวคิดการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. การกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของสถานศึกษา 
 2. กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 
 3. กําหนดปัจจัยความสําเร็จ CSFs และดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน KPLs เป้าหมายและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษาและให้โรงเรียนรายงานผลภายในส้ินปีงบประมาณ 
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 โรงเรียนวัดเวฬุวันสารภีชนานุกูลจึงกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ครบทุกฝ่ายอาศัยการ
กระจายอํานาจการดําเนินการให้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางดังนี้ 
 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ            
มีจิตสํานึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก               
12  ประการ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียน ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการสร้างนวัตกรรม 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 ด้านเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี                
ท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และนํากระบวนการ PLC มาพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
 2. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโน โลยี  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่ อสร้าง                  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. เร่งรัดพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
 4. พัฒนาระบบนิเทศภายในและการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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 6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ีให้มีความพร้อมและน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และป้ายความรู้ต่างๆ 
 
 ด้านสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน 
 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 กลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้าน   เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา              
เต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง       
มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมา 

  
ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการดําเนินงานตามนโยบาย สพฐ.  
 1. อัตราการเข้าเรียนต่อ ป.1 ร้อยละ 100  
 2. อัตราการออกกลางคัน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ –  
 3. อัตราการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562  
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 
 จํานวนนักเรียนท่ีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ  3  ขึ้นไป 

ระดับช้ัน ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบท้ัง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 29 27 29 24 24 
อ.2 61 57 59 52 52 
อ.3 99 98 97 89 89 
รวม 189 182 185 165 165 

ร้อยละ 100 96.30 97.88 87.30 87.30 
 
 สรุปผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา 2562 แยกตามระดับช้ัน 
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 2. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
          2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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  2.2 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 2.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งสิ้น

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งสิ้น
ด่ีเยี่ยม 2.62 78.72 27.32 22.44 35.05 25.87 26.56 56.78 60.90 35.76
ดี 97.38 21.28 72.68 77.56 64.95 74.13 73.44 43.22 39.10 64.24
ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562
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 2.4 ผลการประเมินสรรถนะท้ัง 5 ด้าน 

 
* จํานวนนักเรียนล่าสุด 31 มีนาคม 2563 
 2.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ

  
  3.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
  2.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 66.24 69.63 66.29
ระดับเขตพื้นที่ 64.30 69.18 68.86
ระดับประเทศ 68.50 72.81 68.69
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 3.1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1  และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 3.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา  2562 จําแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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 4. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

   4.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562   
   

 

 
 

ด้านภาษา ด้านคํานวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ระดับโรงเรียน 44.79 45.05 44.92
ระดับเขตพื้นที่ 46.33 46.35 46.34
ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70
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44.00

44.50

45.00

45.50

46.00

46.50

47.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562

จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษา

ด้านคํานวณ

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
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 5.  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 - 2562 
     5.1 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา 
     ด้านภาษา 50.78 44.79 -5.99 

     ด้านคํานวณ 44.00 45.05 1.05 

     รวมความสามารถเฉล่ียท้ัง 2 ด้าน 47.39 44.92 -2.47 
 
      5.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)         
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562  จําแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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ความสามารถด้านภาษา (Literracy)

ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2561
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ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2561
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18

ระดับเขตพื้นที่ 49.99 33.77 33.07 35.63 38.12

ระดับโรงเรียน 50.83 42.75 34.64 35.68 40.98
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 6.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
  6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561-2562 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
2561 56.75 43.91 36.97 37.34 43.74
2562 50.83 42.75 34.64 35.68 40.98
ผลการพัฒนา -5.92 -1.16 -2.33 -1.66 -2.76
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 - 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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7.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดี 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  4 ดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  4 ดีเลิศ 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

     2.3 ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  4 ดีเลิศ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 3 ดี 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3 ดี 

     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 3 ดี 

     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

3 ดี 

     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 ดี 
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8.ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1.  กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
   1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
   1.2  มีพัฒนาการด้านมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
   1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ 
                โรงเรียนวัดเวฬุวันมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด        
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอ มี  การช่ัง
น้ําหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนในทุกวัน จัดหาอุปกรณ์
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอ ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดป้ายนิเทศและการให้ความรู้แก่เด็กหน้า
เสาธงรวมถึงในห้องเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ โรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อ
จากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมถึงจัดกิจกรรม
คาราวานสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เพื่อลูก เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กได้ร่วมกิจกรรมและรับความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพจากวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับ
เด็กและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
โรงเรียน 
   ส่วนพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเองมีความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรมและ
กิจวัตรประจําวัน เช่น การเคล่ือนไหวการออกกําลังกายหน้าเสาธง กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะในห้องเรียน  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กได้
นําเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมตามความสนใจเด็ก เช่น การฟ้อน
รํา โดยจัดกิจกรรมท้ังแบบรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยให้เด็กได้แสดงออกใน
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเช่นงานวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ และงานประจําปีของทางโรงเรียน รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ต่างๆ กับทางหน่วยงานใกล้เคียงในชุมชน จัดให้มีมุมดนตรี มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีท้ังของจริงและของจําลองให้เด็ก
เลือกเล่นตามความสนใจ  ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความยินดี เห็นอกเห็นใจ ปลอบโยนเพื่อน โดยใช้กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อนในกิจวัตรประจําวันต่างๆ อีกท้ังพัฒนาการด้านสังคมได้ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เช่น การแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ําห้องส้วม การล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและการหลังการเข้าห้องน้ํา
ห้องส้วม การแปรงฟัน เป็นต้น การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้น้ําไฟอย่างประหยัดปิดหลังการเลิกใช้
ทุกครั้ง โดยให้ความรู้ท้ังในหน่วยการเรียนรู้ หน้าเสาธง และติดป้ายแนะนําการใช้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
การประหยัดอดออมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อมโดยการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แบ่งเขตการทํางานเป็นสี โดยแบ่งออกเป็น 4 สี  เพื่อฝึกความ
รับผิดชอบในการทําความสะอาดพื้นท่ี เขตรับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล การดูแลรักษาต้นไม้โดยไม่เด็ด
ทําลาย และปลูกต้นไม้ดอกไม้ในหน่วยการเรียนและกิจกรรมสําคัญ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ มีการบูร
ณาการโดยการนําวัสดุเหลือใช้/เศษวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็นช้ินงานของประดับ ของใช้ ส่วนการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมปฏิบัติ ได้แก่ 
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตรนิสัย การให้ความรู้หน้าเสาธง รวมถึงได้นําการละเล่นพื้นบ้าน
มาบูรณาการในการจัดประสบการณ์กลางแจ้งมีการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม ช่วยเหลือตนเองการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคาระกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี  ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย กล่าวขอบคุณขอโทษได้ตามวัย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน   สามารถรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แบ่งเขตพื้นท่ีเขตรับผิดชอบเพื่อช่วยกันทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทํางานร่วมกับเพื่อนๆได้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่นส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองและของส่วนรวม ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทยส่งเสริมให้เด็ก รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญทางชาติ กิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันสําคัญในท้องถิ่น  โดยจัด
กิจกรรมตานก๋วยสลาก  กิจกรรมแห่ไม้คํ้าสะหลี กิจกรรมวันเข้าพรรษา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โครงการ   
สัจธรรมนําความดีศรีเวฬุวัน กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ การสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงและก่อนนอน รวมถึงการ
นั่งสมาธิการทํากิจกรรมประจําวัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็ก มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
ส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน รู้จักการเก็บออมโดยมีสมุดออมทรัพย์เพื่อฝากเงินออมทรัพย์เป็นประจําทุกเดือน 
และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ทําให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคําตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่านเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครอง เล่านิทานท่ี
ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กเสนอผลงานด้วย
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ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกและสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ 
   
 2. ผลการดําเนินงาน 
      2.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
      2.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
      2.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
      2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้      
            ผลการประเมินตนเองในมาตรฐานมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2562 มีจํานวนเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 189 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.37  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  สูงเกินค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ท่ีดี
เลิศ 
           โดยคุณภาพเด็กด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 สูงเกินค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ท่ีระดับดีเลิศ โดยมีโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
           คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 96.30 อยู่ในระดับยอดเย่ียม สูงเกินค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ดีเลิศ ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
              คุณภาพเด็กด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
เวฬุวันทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง  มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนซึ่งเด็กได้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ช่วยกันทําความสะอาด
บริเวณต่างๆโดยการแบ่งตามสี  มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวันร้อยละ 97.88 อยู่ในระดับยอดเย่ียม สูงเกินค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ ดีเลิศ  
     คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบได้และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคําถามในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคําตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองได้อ่านได้อย่างเหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ได้จากโครงการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ร้อยละ 87.30 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คือ ดีเลิศ  
  3. จุดเด่น  
   3.1 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึ่ง
ประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่า
เริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวัน
อย่างดี   
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   3.2  มีกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  โดยให้เด็กได้ฝึกมารยาทผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต 
   3.3   มีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน 
  4. จุดที่ควรพัฒนา  
   4.1  ด้านการมีความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา 
   4.2  ทํากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
   4.3  กิจกรรมท่ีส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กมีทักษะทางภาษา (ฟัง  พูด  อ่าน) มากขึ้น 
   4.4  การส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
  5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
   แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย    
   แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  
   แผนปฏิบัติงานท่ี 3 การเข้าร่วมทํากิจวัตรประจําวันของเด็ก 
   แผนปฏิบัติงานท่ี 4  การนําผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 
  1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  1.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  1.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  1.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  1.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้
ชัดเจน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ได้แก่  
การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยและความแตกต่างของ
เด็ก ประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  โดยการนําประสบการณ์สําคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 มาใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก บูรณาการสาระท้องถิ่น ได้แก่ 
หน่วยแห่ไม้ก้ําสะหลี และหน่วยตานก๋วยสลาก อีกท้ังยังมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูระดับประถมศึกษา และครูระดับปฐมวัย โดย
มีการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ   

  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามเอก โดยครูประจําช้ันทุกห้องเรียนจบ
ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย มีบุคลิกภาพดี และมีครูเพียงพอท้ังครูประจําช้ันและบุคลากรพิเศษ เช่น ครูพี่เล้ียงเด็ก  



     59 
 

 

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย ครูพละ(สอนว่ายน้ํา) นักการภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว  ส่งเสริมให้ครูมี
ศักยภาพในการจัดประสบการณ์ โดยการส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูและหลักสูตรท่ีมีความเกี่ยวข้องในการจะนําไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอีกท้ังมีการส่งเสริม
ให้ครูมีการเข้าร่วมชุมชนชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท้ังในโรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ท่ีจําเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์และอํานวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนอย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้มีพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยี และศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ โดยจัดให้มีคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่อง  เด็กสามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ได้ท่ัวถึง  อีกท้ังยังจัดโต๊ะเก้าอี้ท่ีเหมาะสมกับวัย จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่อง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจําเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ํา เล่นทราย  รวมถึงสระ
ว่ายน้ํา  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีสําหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทําความสะอาดร่างกาย ห้องน้ําห้องส้วมพร้อม
อุปกรณ์ท่ีจําเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองบูรณาการเข้ากับกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
         ด้านการจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจําการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย
และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่มมีมุมประสบการณ์และส่ือการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติและส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง คือจัดคอมพิวเตอร์
และเครื่องฉายภาพ (projector) พร้อมเครื่องเสียงทุกห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและให้ครู
ใช้พัฒนาตนเองสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์โรงเรียน “รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ” ท่ีสถานศึกษา
ได้กําหนดขึ้น มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําปี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมท้ังรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  
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   2. ผลการดําเนินงาน 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
           มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ปฐมวัย ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์
ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มี
การจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ครูประจําช้ันท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เล้ียงท่ี
ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
อื่นๆ ท่ีตอบสนองต่อคุณภาพของเด็ก ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีไว้วางใจของผู้ปกครอง ชุมชน ในด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เกินค่าเป้าหมายท่ีกําหนด คือ ดีเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกต และ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลหลังการจัดประสบการณ์มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการ
พัฒนาบุคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการ  ส่ง
ครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัด
เวฬุวัน มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีส่งผลให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการเป็นวิทยากรร่วมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการจัดการอบรมครูปฐมวัยในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และพอเพียง อยู่ในระดับดีเลิศ ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
โรงเรียนวัดเวฬุวันมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จาก
ธรรมชาติและในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการ 
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สืบเสาะหาความรู้ ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
 การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์  เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้ครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีการ
ให้บริการ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่าง
ท่ัวถึง รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์สําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 ด้านการมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ตามค่า
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษากําหนด คือ “มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง  คนเก่ง” จัดทํา
แผนปฏิบัติการ มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล             การดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมท้ังจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จาก
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  3.  จุดเด่น  
              3.1. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
              3.2. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 
              3.3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  4.  จุดที่ควรพัฒนา 
   4.1. การกําหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
             4.2. การส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมนําเสนอผลงาน 
             4.3. ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC กับกลุ่มนอกโรงเรียน 
             4.4. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ควรมีความหลากหลายและเพิ่มในจํานวนท่ีเพียงพอกับความต้องการ เช่น บ่อน้ํา 
บ่อทรายควรให้ถูกสุขลักษณะ 
             4.5. จัดให้มีห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น ห้องสมุด  ห้องศูนย์ส่ือ  ห้องวิทยาศาสตร์ 
             4.6. จัดหาโปรแกรมสําหรับกิจกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับวัย และโปรแกรมท่ีมีความทันสมัย 
  5.  แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการพัฒนาบุคลากร  
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการสร้างขวัญและกําลังใจ 
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  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการวางแผนสรรหาอัตรากําลัง 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 6 โครงการพัฒนาซ่อมแซมครุภณัฑ์และสร้างส่ือทางการศึกษา 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 7 โครงการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สําคัญ 
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.  กระบวนการพัฒนา 
   จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสําคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ “มุ่ง
สร้างให้นักเรียนเป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง” จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น 
เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา การนําหลักสูตรสถานศึกษามาใช้โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแล้วออกแบบการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้  วิเคราะห์มาตรฐานตามหลักสูตร 
กําหนดเนื้อหา จุดประสงค์ การวัดประเมินผล หลังจากนั้นจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ นําแผนท่ีได้ไปจัด
กิจกรรม บันทึกผลหลังการใช้ ระบุปัญหาอุปสรรค์ในการจัดประสบการณ์ตามแผน นําผลหลังการสอนมาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแผน/กิจกรรมในหน่วยการเรียนต่อไปจนได้แผนท่ีดี โดยการจัดประสบการณ์สามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ 
   ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน แสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ําใจ ความสามัคคี การ
แบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความ
สนใจให้แก่ผู้เรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฝือเผ่ือแผ่ต่อกัน
และกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนลดการขัดแย้ง
ประนีประนอมแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการละมุนละม่อม  ช่วยเหลือแบ่งปัน มีน้ําใจและรอคอยได้  ส่งผลให้การจัด
ประสบการณ์มีความเหมาะสมกับต้องการและความสนใจตามช่วงวัยของเด็กทําให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เป็นไปตามวัยอยู่ใน ระดับดีห้องเรียนมีบรรยากาศดี  สะอาด ปลอดภัย กว้างขวาง มีพื้นท่ีในการทํากิจกรรมต่างๆ 
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 5 มุมทุกห้องเรียน มีพื้นท่ีเก็บของใช้ส่วนตัวเด็ก มีจุดนําเสนอ
ผลงานเด็ก มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กในห้องเรียนมีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส มี 
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ส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ต่อการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้ผลิตส่ือ โรงเรียนจัดหาให้ในโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัยและบางส่วนหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดสรรให้ และการจัดสภาพแวดล้อมนอก
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ สนามเด็กเล่น บ่อน้ํา บ่อทราย สนามหญ้า ม้านั่ ง ศาลานั่งเล่น การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะห์พัฒนาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการจัดทําแผนประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําปี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่อง  
  2. ผลการดําเนินงาน 
           มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งโรงเรียน 
วัดเวฬุวันได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม โดยครูประจําช้ันทุกคน ร้อยละ 100 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัยด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ 
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ทํางานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  จาก
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจแสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสม รู้จัก
ยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก มีความซื่อสัตย์ มีน้ําใจ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน  และมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้  มี
มารยาท มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  รู้จักการไหว้ การกล่าวคําขอบคุณ ขอโทษเมื่อทําผิด และด้านสติปัญญา มี
ความคิดรวบยอด รู้จัก การแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
จากโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กมีส่วนร่วม (Active  Learning) ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   ด้านการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ   ดี
เลิศ  โดยครูประจําช้ันทุกคน ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จาก  การเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ําใจ ความสามัคคี การ
แบ่งปันและการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จากโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนอนุบาลประจําเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีการจัดประสบการณ์
ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   ด้านการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศโดย
ครูประจําช้ันทุกคน ได้จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความรักความอบอุ่นของครูและเด็ก  มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
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ภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ ดี ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด   กว้างขวางพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน 
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีการตกแต่งห้องเรียนให้มีสีสันสดใส และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีห้องศูนย์ส่ือสําหรับให้บริการแก่เด็ก ครู 
ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นท่ีสนใจ จากโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย และ
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
เหมาะสมกับวัย อีกท้ังการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนท่ีใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้ผ่านส่ิงแวดล้อมท่ีปลูกฝัง
จิตสํานึก จิตอาสาในการรักษาส่ิงแวดล้อมรอบตัวและในท้องถิ่น 
   ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม โดยครูประจําช้ันทุกคน มีกระบวนการ         ประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจําวัน ด้วยเครื่องมือและวิธี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมโดยการร่วมให้ข้อมูลพฤติกรรมเด็กขณะอยู่บ้าน  ร่วมตอบและประเมินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อได้
นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ส่งผลให้โรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาลตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  3. จุดเด่น 
    3.1 ครูทุกคนจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและ
เต็มศักยภาพ 
    3.2  เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
    3.3  มีบรรยากาศสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.4  ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย 
  4.  จุดที่ควรพัฒนา  
    4.1  จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัย เพียงพอ 
    4.2  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
    4.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
  5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
       แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย   
       แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  
       แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการสัจธรรมนําความดีศรีเวฬุวัน 
       แผนปฏิบัติงานท่ี 4  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       แผนปฏิบัติงานท่ี 5  กิจกรรมพัฒนาส่ือปฐมวัย 
       แผนปฏิบัติงานท่ี 6 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                  เป็นสําคัญ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพ   ดี 
  1.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
             โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน  จึง
กําหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
   โรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน  
เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญ
ท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การนําเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และ
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แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูเน้น
การใช้คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
   นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร 
การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต การ
เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมจิตอาสา มีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม หมอ
นวดน้อย ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิชาชีพ เช่น การจัดดอกไม้ การจีบผ้า การ
ทําขนม การทําอาหาร ทําเครื่องด่ืมกาแฟสด ตัดผมชาย กิจกรรมวิชาชีพ และร่วมกับกองพันพัฒนาท่ี 3 อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดทําหลักสูตรยุวชนทหารเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษา พิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการความเป็นเลิศทางกีฬา ส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านดนตรีจนได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน เป็นต้น 
   โรงเรียนวัดเวฬุวัน มีผลท่ีเกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียน
สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จําแนก
แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  สําคัญ จําเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์  รักการออก
กําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา 
ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้  มี
ผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม จนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ระดับอําเภอ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับจังหวัด 
  2.  ผลการดําเนินงาน 
           ผลจากการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินวัด
ความสามารถการอ่าน (RT) นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถการอ่านรู้เรื่องการอ่านออกเสียงสูงกว่าระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 1.94 การอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 0.45 และในปีนี้มีนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้คะแนนจากประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 100 คะแนนเต็ม จํานวน 1 คน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านคํานวณ
ได้ร้อยละ 45.05 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.11  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาคิดเป็นร้อยละ  
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2.99  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนรวม
เฉล่ียของผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 0.62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด นักเรียนเรียน
จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามเวลาท่ีกําหนด นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการ
ทํางานร่วมกัน และมีทักษะด้านอาชีพ เช่นกิจกรรมหมอนวดน้อย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ กิจกรรมวิชาชีพ ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนในการไป
แข่งขันในระดับประเทศจํานวน 32  รายการและได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมมากเป็นอันดับหนึ่งของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้รับคัดเลือก 100  ทีมจากโครงการฮอนด้าสังคม
หัวแข็ง ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันวาดภาพรอบชิงชนะเลิศระดับภาค    
  3.  จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นทักษะ
ในการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  4.  จุดควรพัฒนา 
        1. การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนโดยรวมมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้น  
  2.จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คํานวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  3.  การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด เน้นการวัดผลและ
ประเมินท่ีหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบตามแนวการอ่าน PISA ข้อสอบอัตนัย และการประเมินตามสภาพจริง โดย
จัดทําสร้างเครื่องมือในการวัดผลให้ได้มาตรฐาน นําผลจากการวัดและประเมินผลนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูโดยจัดทําการวิจัยในช้ันเรียน 
 
  5.  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
   1.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับช้ัน  
  2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
  3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
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  4. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
  5. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  
  6. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในกา 
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  
  7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
  8. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
  โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีโรงเรียนดําเนินงานมีดังนี้   
    1.  โครงการพัฒนาวิชาการ 
    2.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
    3.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
    4.  โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวนั (MEP) 
    5.  โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
    6.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    7.  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
    8.  โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
    9.  โครงการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
    10. โครงการสัจธรรมนําความดี 
    11. โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 
    12. โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 
    13. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    14. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
    15. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 
    16. โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
    17. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    18. โครงการโรงเรียนสีขาว 
    19. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
    20. โครงการการแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
      1. กระบวนการพัฒนา 
         เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ได้
ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการนิเทศภายใน นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมี
คุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
 
  2.  ผลการดําเนินงาน  
  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน นําข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และร้อยละ 90 
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดท้ังสามารถจัดทําวิจัยในช้ันเรียน ตลอดจนดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องครอบคลุม โรงเรียนมีห้องเรียนสมบูรณ์แบบ (ห้องเรียนคุณภาพ 4 
มิติ) ซึ่งประกอบด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสําหรับการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  โครงการเวฬุวันปันสุข ได้รับคัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านการบริหารจัดการ  ระดับเหรียญทอง ประจําปีการศึกษา 2562 ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
   



     70 
 

  3.  จุดเด่น 
             โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง มีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง เป็นระบบ พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      4. จุดควรพัฒนา 
        โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มี
การนิเทศ ติดตามท่ีชัดเจน 
      5.  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
        เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทาง โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการรองรับเพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
    1.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
    2.  โครงการสร้างขวัญและกําลังใจ 
    3.  โครงการวางแผนสรรหาอัตรากําลัง 
    4.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียน 
    5.  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 
    6.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  3 ปี และแผนปฏิบัติการ 
    7.  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
    8.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
    9.  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    10. โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    11. โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 
    12. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ช่วงท่ี  2 
    13. โครงการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 
    14. โครงการข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสถานท่ี 
    15. โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ํา 
    16. โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ําด่ืม 
    17. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
    18. โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 
    19. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ระดับคุณภาพ : ดี 
        1.  กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนํา
ผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   
   2.  ผลการดําเนินงาน 
   ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
โดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนําผลไปแก้ไขปัญหาจริง จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open House  
ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเวฬุวันได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโดยการใช้
กระบวนการ PLC   
   3.  จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ี เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
   4.  จุดควรพัฒนา 
  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ควรนําภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
  5.  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
  เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทางโรงเรียน
ได้จัดทําโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้  
    1.  โครงการพัฒนาวิชาการ 
    2.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
    3.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
    4.  โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน (MEP) 
    5.  โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
    6.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    7.  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
    8.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
    9.  โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
    10. โครงการ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
    11. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 
    12. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
    13. โครงการสัจธรรมนําความดี 
    14. โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 
    15. โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 
    16. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    17. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
    18. โครงการกิจกรรมลูกเสือ 
    19. โครงการสร้างวินัยนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 
    20. โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 
    21. โครงการพัฒนาวงสตริงคอมโบ้ 
    22. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 
    23. โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
    24. โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 
    25. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    26. โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    27. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    28. โครงการโรงเรียนสีขาว 
    29. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
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    30. โครงการการแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 
    31. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    32. โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 
    33. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ช่วงท่ี  2 
    34. โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 
    35. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ 
    36. โครงการเปิดบ้านวิชาการ ( Open House) 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
  จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ท้ังนี้ เพราะมาตรฐาน
ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดี ผลท่ีสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จากการประเมินการอ่านการเขียนผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกและ
อ่านคล่องอยู่ ท่ีระดับดี ตามมาตรฐานการอ่านในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและ
การส่ือสาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด มีทักษะการ
ทํางานร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพสามารถลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ    
O-NET)  ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับช้ันท่ีสอบ นักเรียนทุกช้ันเรียนจัดทํา
โครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน 
และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบช้ันและตรงตามวิชาเอก 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน และนําความรู้มาจัดทํา
แผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน 
และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน และได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนงานอย่างมี
คุณภาพ มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังมีการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
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จัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย และ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จนทําให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนําเสนอ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานดีเด่น เรื่องส่งเสริมวิถีพุทธด้วยโครงงานดนตรีจิตอาสา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูได้จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร 
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทําให้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบ
จุดเน้นจาก สพฐ. เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและนําผลของ
งานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระทุกกิจกรรมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ท่ีมีความ
จําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ สร้างโอกาสและเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการ
สอน สะเต็มศึกษา ทําให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีการใช้
ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีองค์ความรู้
ใหม่ๆตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดกิจกรรมให้เกิดพฤติกรรม
เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยจัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศสามารถค้นหาตรวจสอบได้สะดวก 
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และใช้วิธีหลากหลาย สามารถนําผลจากการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง
ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนําผลท่ีได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ผลงานที่ประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  

หมวดหมู่ รายการ รางวัลที่ได้รับ 
ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) 

ม.1-ม.3 
เข้าร่วม 

ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3 เหรียญทอง 
ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6 เข้าร่วม 

คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

เหรียญทองแดง 

คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

เหรียญทอง 

คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เหรียญทองแดง 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง 

สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 เหรียญทอง 
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน 
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงองักะลุง ป.1-ป.6 เหรียญทอง 
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงองักะลุง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน 

เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน 
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หมวดหมู่ รายการ รางวัลที่ได้รับ 
เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 
เหรียญทอง 

เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 

เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ออทิสติก ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 

เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

เหรียญทองแดง 

เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

เหรียญเงิน 

เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 

เรียนรวม - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง 

 
รางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการอื่น 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
1 18-20 ก.ย. 

2562 
เหรียญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 1)   การ
แข่งขัน ทุมน้ําหนัก รุ่น16 ปี หญิง 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนภูมิภาค 
จังหวัดเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562 

กกท.จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติบัตร 
นักเรียน 

2 18-20 ก.ย. 
2562 

เหรียญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 1)การ
แข่งขัน ทุมน้ําหนัก รุ่น14 ปี หญิง 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนภูมิภาค 
จังหวัดเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562 

กกท.จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติบัตร 
นักเรียน 

3 18-20 ก.ย. 
2562 

เหรียญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับ2)
การแข่งขัน ทุมน้ําหนัก รุ่น12 ปี ชาย 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนส่วนภูมิภาค 
จังหวัดเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562 

กกท.จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติบัตร 
นักเรียน 

4 23-24 ก.ย. 
2562 

เหรียญทอง (ชนะเลิศ ท่ี 1) ในการ
แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.
3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับ สพป.ชม.4 

สพป.ชม.4 เกียรติบัตร 
นักเรียน 

5 23-24 ก.ย. เหรียญทอง (ชนะเลิศ ท่ี 1) ในการ สพป.ชม.4 เกียรติบัตร 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
2562 แข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับ ม.1-ม.3 ใน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับ สพป.ชม.4 

นักเรียน 

6 21-22 ธ.ค. 
2562 

เหรียญทองแดง ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับ ชาติ 

สพฐ. เกียรติบัตร 
นักเรียน 

7 21-22 ธ.ค. 
2562 

เหรียญเงิน ในการแข่งขัน 
เต้นแอโรบิค ระดับ ม.1-ม.3 ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับ ชาติ 

สพฐ. เกียรติบัตร 
นักเรียน 

 
ปัญหาและความต้องการ 
ระดับปฐมวัย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
   1. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ส่งผลเด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย 
มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
อุบัติเหตุ  ภัยและส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่า
เริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข        
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวันอย่างดี  

มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
   1. ด้านการมีความคิดรวบยอด แก้ปัญหา 
   2. ทํากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
   3. กิจกรรมท่ีส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กมีทักษะทางภาษา    
 (ฟัง  พูด  อ่าน เขียน) ตามวัยมากขึ้น 
   4. การส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วย
ตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
   5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา    
ควรทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  นํา 
ประสบการณ์สําคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 มาออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
   2. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. กําหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
   2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมนําเสนอผลงาน 
   3. PLC กับกลุ่มนอกโรงเรียน 
   4. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ควรมีความหลากหลายและเพิ่มใน
จํานวนท่ีเพียงพอกับความต้องการ 
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   3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาํคัญ 
   1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล ส่งเสริมให้ เด็กเรียนรู้
จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม  สร้างบรรยากาศสภาพ
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการประเมนิผลด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

มาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาํคัญ 
   1. จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
   2. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ได้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีผลการประเมินการอ่าน
(RT) อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ป.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับชาติ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
(O-NET) ม.3 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย
และน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบของสังคม  
เป็นต้น 
   4. ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
สามารถส่ือสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน กล้าแสดงออก   
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองสามารถวิเคราะห์ จําแนก แยกแยะ
ได้ว่าส่ิงไหนดี สําคัญ จําเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
   2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. ผู้เรียนทุกระดับช้ันยังต้องเร่งพฒันาความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
การคิดคํานวณ   
   4. โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ 
รวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อบริการผู้เรียน ในการสืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง 
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   5. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน    
   6. ปีการศึกษา 2562  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดวาดภาพ แข่งขันกีฬา และได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ท้ังในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ มีความต้ังใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 

 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1.  ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ยึดหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
   3. โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน   
   4. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด 
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  
   5. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
   6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ท่ี
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
   7. โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล 
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
      
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ อย่าง
หลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
   2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้สามารถ 
นําเสนอ  อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
   3. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้
มากขึ้น และพัฒนาส่ือ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
   4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
   5. ครูควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
   6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
   7.  โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
   1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความต้ังใจ  มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
   2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   5. ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัย 
   6. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง หลากหลาย  
   7. ครูทุกคนต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
   8. มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้   

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
   1. ควรมีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยจัดทํา
หน่วยบูรณาการอาเซียน และเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ 
ส่ือการสอนท่ีใช้ 
   3. ควรมกีารประชุมปฏิบัติการผลิตส่ือเทคโนโลยี 
ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
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บทที่ 4 

แผนงานและโครงการ 
 

ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 – 2564 

 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน – เงินอุดหนุนรายหัว 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  1,700 บาท/คน/ปี 74,800   
2 อนุบาล 2 69 1,700 บาท/คน/ปี 117,300  
3 อนุบาล 3 84 1,700 บาท/คน/ปี 142,800  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 1,900 บาท/คน/ปี 353,400  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 1,900 บาท/คน/ปี 361,000  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 1,900 บาท/คน/ปี 353,400  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 1,900 บาท/คน/ปี 361,000  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 1,900 บาท/คน/ปี 380,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 1,900 บาท/คน/ปี 362,900  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 3,500 บาท/คน/ปี 500,500  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 3,500 บาท/คน/ปี 437,500  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 3,500 บาท/คน/ปี 406,000  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน   3,850,600  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 – 2564 

 

2. ค่าหนังสือเรียน 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  200 บาท/คน/ปี 8,800   
2 อนุบาล 2 69 200 บาท/คน/ปี 13,800  
3 อนุบาล 3 84 200 บาท/คน/ปี 16,800  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 625 บาท/คน/ปี 116,250  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 619 บาท/คน/ปี 117,610  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 622 บาท/คน/ปี 115,692  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 673 บาท/คน/ปี 127,870  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 806 บาท/คน/ปี 161,200  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 818 บาท/คน/ปี 156,238  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 764 บาท/คน/ปี 109,252  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 877 บาท/คน/ปี 109,625  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 949 บาท/คน/ปี 110,084  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน   1,163,221  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 – 2564 

 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  200 บาท/คน/ปี 8,800   
2 อนุบาล 2 69 200 บาท/คน/ปี 13,800  
3 อนุบาล 3 84 200 บาท/คน/ปี 16,800  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 390 บาท/คน/ปี 72,540  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 390 บาท/คน/ปี 74,100  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 390 บาท/คน/ปี 72,540  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 390 บาท/คน/ปี 74,100  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 390 บาท/คน/ปี 78,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 390 บาท/คน/ปี 74,490  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 420 บาท/คน/ปี 60,060  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 420 บาท/คน/ปี 52,500  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 420 บาท/คน/ปี 48,720  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน 646,450  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 – 2564 

 

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  300 บาท/คน/ปี 13,200   
2 อนุบาล 2 69 300 บาท/คน/ปี 20,700  
3 อนุบาล 3 84 300 บาท/คน/ปี 25,200  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 360 บาท/คน/ปี 66,960  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 360 บาท/คน/ปี 68,400  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 360 บาท/คน/ปี 66,960  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 360 บาท/คน/ปี 68,400  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 360 บาท/คน/ปี 72,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 360 บาท/คน/ปี 68,760  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 450 บาท/คน/ปี 64,350  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 450 บาท/คน/ปี 56,250  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 450 บาท/คน/ปี 52,200  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน 643,380  
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ประมาณการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา  2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 – 2564 

 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
จัดสรร 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  430 บาท/คน/ปี 18,920   
2 อนุบาล 2 69 430 บาท/คน/ปี 29,670  
3 อนุบาล 3 84 430 บาท/คน/ปี 36,120  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 480 บาท/คน/ปี 89,280  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 480 บาท/คน/ปี 91,200  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 480 บาท/คน/ปี 89,280  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 480 บาท/คน/ปี 91,200  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 480 บาท/คน/ปี 96,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 480 บาท/คน/ปี 91,680  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 880 บาท/คน/ปี    125,840  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 880 บาท/คน/ปี 110,000  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 880 บาท/คน/ปี 102,080  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน 971,270  
 

หมายเหตุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
  5.1 กิจกรรมวิชาการ 
  5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด /ผู้บําเพ็ญ 
                        ประโยชน์  
  5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
  5.4 กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
  5.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
       ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) 
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.1 การจัดการเรียนการสอนนอกเหนอืหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมและ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
- ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program)  คนละ  20,550 บาท/คน/ป ี

ท่ี ชั้น 
จํานวน 
น.ร./คน 

จํานวนเงิน 
20,550 บาท 

/คน/ปี 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1/1 22  18,400 บาท/คน/ปี 404,800   
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2/1 33 18,400 บาท/คน/ปี 607,200  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3/1 29 18,400 บาท/คน/ปี 533,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4/1 34 18,400 บาท/คน/ปี 625,600  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5/1 21 18,400 บาท/คน/ปี 386,400  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  5/2 21 18,400 บาท/คน/ปี 386,400  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  6/1 34 18,400 บาท/คน/ปี 625,600  

รวมทั้งสิ้น  194  คน   3,569,600  
 
หมายเหตุ  - ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program)  คนละ  20,550 บาท/คน/ปี 
         รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) -  18,400  บาท 
  2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาจีน – 500  บาท 
  3. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ (ว่ายน้ํา) – 700  บาท 
  4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ – 600  บาท 
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน – 150 บาท 
  6. ค่าจ้างยามรักษาการณ์ – 200 บาท 
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.2 การจัดการเรียนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาอังกฤษ  คนละ  850 บาท/คน/ป ี

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
ภาคเรียนละ 425 

บาท/คน 
จํานวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1 164 850 บาท/คน/ปี 139,400  
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2 157 850 บาท/คน/ปี 133,450  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3 157 850 บาท/คน/ปี 133,450  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4 156 850 บาท/คน/ปี 132,600  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5 158 850 บาท/คน/ปี 134,300  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  6 157 850 บาท/คน/ปี 133,450  
7 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 850 บาท/คน/ปี 121,550  
8 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 850 บาท/คน/ปี 106,250  
9 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 850 บาท/คน/ปี  98,600  

รวมทั้งสิ้น  1,333  คน 763,500  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.2 การจัดการเรียนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2.2  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ – ภาษาจีน  คนละ  500 บาท/คน/ป ี

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
ภาคเรียนละ 250 

บาท/คน 
จํานวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 500 บาท/คน/ปี 93,000  
2 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 500 บาท/คน/ปี 95,000  
3 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 500 บาท/คน/ปี 93,000  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 500 บาท/คน/ปี 95,000  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 500 บาท/คน/ปี 100,000  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 500 บาท/คน/ปี 95,550  
7 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 500 บาท/คน/ปี 71,500  
8 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 500 บาท/คน/ปี 62,500  
9 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 500 บาท/คน/ปี 58,000  

รวมทั้งสิ้น  1,527  คน    763,050  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับ 
               งบประมาณจากรัฐ 
1.3.1  ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(ว่ายน้ํา)  คนละ  500 / 700 บาท/ 
         คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 

ภาคเรียนละ 
250/350 บาท/

คน  

จํานวนเงิน/
บาท หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  500 บาท/คน/ปี  22,000   
2 อนุบาล 2 69 500 บาท/คน/ปี  34,500  
3 อนุบาล 3 84 500 บาท/คน/ปี  42,000  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 700 บาท/คน/ปี 130,200  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 700 บาท/คน/ปี 133,000  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 700 บาท/คน/ปี 130,200  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 700 บาท/คน/ปี 133,000  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 700 บาท/คน/ปี 140,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 700 บาท/คน/ปี 133,700  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 700 บาท/คน/ปี     100,100  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 700 บาท/คน/ปี  87,500  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 700 บาท/คน/ปี  81,200  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน  1,167,400  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับ 
               งบประมาณจากรัฐ 
1.3.2 ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  คนละ  400 /  
       600 บาท/คน/ปี 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 

ภาคเรียนละ 
250/350 บาท/

คน  

จํานวนเงิน/
บาท หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  400 บาท/คน/ปี  17,600   
2 อนุบาล 2 69 400 บาท/คน/ปี  27,600  
3 อนุบาล 3 84 400 บาท/คน/ปี  33,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 600 บาท/คน/ปี 111,600  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 600 บาท/คน/ปี 114,000  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 600 บาท/คน/ปี 116,600  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 600 บาท/คน/ปี 114,000  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 600 บาท/คน/ปี 120,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 600 บาท/คน/ปี 114,600  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 600 บาท/คน/ปี       85,800  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 600 บาท/คน/ปี  75,500  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 600 บาท/คน/ปี  69,600  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน    995,000  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.4 การดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน  
1.4.1 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (เก็บภาคเรียนที่ 1 คร้ังเดียว 150 บาท / คน) 

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
คร้ังเดียว  150  

บาท / คน 
จํานวนเงิน/

บาท 
หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  150 บาท   6,600   
2 อนุบาล 2 69 150 บาท  10,350  
3 อนุบาล 3 84 150 บาท  12,600  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 150 บาท 27,900  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 150 บาท 28,500  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 150 บาท 27,900  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 150 บาท 28,500  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 150 บาท 30,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 150 บาท 28,650  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 150 บาท      21,450  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 150 บาท 18,750  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 150 บาท 17,400  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน    258,600  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  

อนุญาตให้เก็บค่าใช้จ่าย  ตามหนังสือที่  ศธ  04050/ว 479  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
 

1. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) 
 1.4 การดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน  
1.4.2 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
 1. ค่าจ้างพี่เลี้ยงนักเรียนอนบุาล  1,880 / 880 บาท / คน / ป ี

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
คนละ 1,880 / 
880 บาท/ป ี

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  1,880 บาท   82,720   
2 อนุบาล 2 69    880 บาท  60,720  
3 อนุบาล 3 84    880 บาท  73,920  

รวมทั้งสิ้น  197  คน    217,360  
    
2. ค่าจ้างยามรักษาการณ์  200 บาท / คน / ป ี

ท่ี ชั้น 
จํานวน น.ร./

คน 
คนละ  200  บาท 

จํานวนเงิน/
บาท 

หมายเหตุ 

1 อนุบาล 1 44  200 บาท   8,800   
2 อนุบาล 2 69 200 บาท  13,800  
3 อนุบาล 3 84 200 บาท  16,800  
4 ประถมศึกษาปีท่ี  1 186 200 บาท 37,200  
5 ประถมศึกษาปีท่ี  2 190 200 บาท 38,000  
6 ประถมศึกษาปีท่ี  3 186 200 บาท 37,200  
7 ประถมศึกษาปีท่ี  4 190 200 บาท 38,000  
8 ประถมศึกษาปีท่ี  5 200 200 บาท 40,000  
9 ประถมศึกษาปีท่ี  6 191 200 บาท 38,200  
10 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 143 200 บาท      28,600  
11 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 125 200 บาท 25,000  
12 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 116 200 บาท 23,200  

รวมทั้งสิ้น  1,724  คน    344,800  
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ประมาณการงบประมาณการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  

ปีการศึกษา 2563  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564  
 

2.รายได้สถานศึกษา (รายได้อื่น ๆ) 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าเช่าท่ีดิน       83,890  
2 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวัน    400,000  
3 โครงการงาน Food center     100,000  
4 โครงการงานโรงน้ําด่ืม     100,000  
5 โครงการสหกรณ์โรงเรียน     400,000  

รวมทั้งสิ้น   1,083,890  
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การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 -2564  
 

ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 ฝ่ายบริหารวิชาการ      
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานและการ
ประกัน 

     

 คุณภาพการศึกษา      

 -กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

14,000   3,000 17,000 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     

 -กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบความรู้ทางการศึกษา 

     

  ขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ัน ป.3 , ป.6 
และ  ม.3 (Pre NT,ONET) 

34,345   35,655 70,000 

 -กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัด 

20,000    20,000 

 -กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่าน RT ของนักเรียนช้ัน ป.1 

29,240    29,240 

 -กิจกรรมสอนเสริมสอนพิเศษหลังเลิก
เรียน วันจันทร์ถึงวันศุกร์  

     

  และสอน Summer    5,000 5,000 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000    5,000 

 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 5,000    5,000 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

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

 -กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ ์  3,000   3,000 

 -กิจกรรมยอดนักอ่าน  2,000   2,000 

 -กิจกรรมประกวดผลงานในวันสําคัญ  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 “ห้องเรียน
คุณภาพ 4 มิติ” และคุณครูนักวิจัย 

     

 ปีการศึกษา  2563 4,702    4,702 

6 โครงการนิเทศและติดตามผล 10,000    10,000 

7 โครงการงานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

100,000   90,000 190,000 

8 โครงการแนะแนว      
 -กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ

ของนักเรียนช้ัน ป.6 
1,250    1,250 

 -กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 1,600    1,600 
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6 

และ ม.3 
20,000    20,000 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

     

 -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000    5,000 
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 3,000    3,000 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมวัดความฉลาดทางเชาว์
ปัญญา (IQ) โดยแพทย์เฉพาะทาง 

    - 

10 โครงการพัฒนางานวิชาการ      
 -กิจกรรมการจัดทํา  Classroom 

Data 
5,000    5,000 

 -กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ    140,000 140,000 
11 โครงการพัฒนานักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
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 
 -กิจกรรมอุทยานสมุนไพรไทยสู่ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
   7,500 7,500 

14 โครงการเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม สู่
การเรียนรู้ตามวิถีเวฬุวัน 

 201,860  15,000 216,860 

15 โครงการแต่งกายตามรอยวิถีล้านนา    1,000 1,000 
16 โครงการธรรมศึกษา    10,000 10,000 
17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ดนตรี และกีฬา 
     

 -กิจกรรมนํานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษา 

 30,000  20,000 50,000 

18 โครงการพัฒนาวนิัย คุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน  โดยใช้รูปแบบ 

     

 ยุวชนทหาร      
 -กิจกรรมพัฒนาวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม (เงินโครงการท่ี 14 – ม.1) 
     

 -กิจกรรมสวนสนามวันรําลึกยุวชน
ทหาร 

   25,000 25,000 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมตามรอยยุวชนทหาร (เงิน
โครงการท่ี 14 ม.3) 

   102,195 102,195 

 -กิจกรรมการเรียนการสอนยุวชน
ทหาร 

 57,000   57,000 

19 โครงการสัจธรรมนําความดีศรีเวฬุวัน      
 -กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 
 6,000   6,000 

 -กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจศาสนาพิธีของ 

     

  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  2,000  12,000 14,000 
 -กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     

  ความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน 

   6,000 6,000 

20 โครงการอาเซียนศึกษา      
 -กิจกรรมการจัดซื้อส่ืออาเซียน    10,000 10,000 

21 โครงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา  10,000  5,000 15,000 
22 โครงการรักษ์ภาษาไทย      
 -กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
 5,000   5,000 

 -กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย 

 15,000   15,000 

 -กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5,578  52,702 58,280 
23 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้าน

ดนตรีและศิลปะ 
     

 -กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรี  3,200   3,200 
 -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

ศิลปะ ระดับช่วงช้ันท่ี 1 
    - 

 -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน      
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

ศิลปะ ระดับช่วงช้ันท่ี 2 
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและ

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ระดับ 
     

  ช่วงช้ันท่ี  3  20,000  10,000 30,000 
24 โครงการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 21,000   21,000 

25 โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์      
 -กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  30,000   30,000 
 -กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์     - 

26 โครงการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
ยี ่

 15,000   15,000 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 

     

 -กิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่  9,000   9,000 
 -กิจกรรมอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วงใย  9,000   9,000 
 -กิจกรรม  Young designer  9,000   9,000 

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาการงานอาชีพ 

     

 -กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 10,000  5,000 15,000 

 -กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอน  10,000   10,000 
 -กิจกรรมส่งเสริมนิทรรศการวิชาการ     - 

29 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพล
ศึกษา 

     

 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  15,000  15,000 30,000 
 -กิจกรรมการแข่งขันกีฑานักเรียน

ภายในโรงเรียน 
 40,000  30,000 70,000 

30 โครงการส่งเสริมวิชาชีพของนักเรียน
ช้ัน ม.1 – ม.3 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมห้องเรียนเตรียมอาชีพ  ม.
1/4 และ ม.1/5 

 800   800 

 -กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ม.2  12,000   12,000 
 -กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ม.3  1,300   1,300 

31 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
กิจกรรมชุมนุม ช้ัน ป.1 – ป.6 

     

 -กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตช้ัน ป.4 – 
ป.6 

 4,500  3,000 7,500 

 -กิจกรรมชุมนุมช้ัน ป.1 – ป.6  19,500  8,000 27,500 
32 โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในโรงเรียนโดยเจ้าของภาษา 
  1,133,050  1,133,050 

33 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียน 

  763,500  763,500 

34 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 

 226,800   226,800 

35 โครงการคุณธรรมท้ังระบบ      
 -กิจกรรมส่งเสริมการทําโครงงาน

คุณธรรม 
 7,000   7,000 

 -กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  3,000   3,000 
 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในห้องเรียน  5,000   5,000 

36 โครงการส่งเสริมการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

     

 -กิจกรรมพัฒนาครูด้านการสร้างส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 18,400   18,400 

 -กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 

 7,000   7,000 

 -กิจกรรมจัดแสดงและประกวดส่ือ
นวัตกรรมการสอนแต่ละกลุ่มสาระ 

 8,100   8,100 

37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ      
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
 ของผู้เรียน      
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT  64,632   64,632 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป      

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม 

   87,000 87,000 

39 โครงการอาคารสถานท่ี      
 -กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบอื่น 
109,946   687,399 797,345 

40 โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การศึกษา 

34,000    34,000 

41 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

     

 -กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ    - - 
 -กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค    7,200 7,200 
 -กิจกรรมการบริการปฐมพยาบาล    59,680 59,680 
 -กิจกรรมส่งต่อผู้ป่วย    - - 

42 โครงการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

  258,600  258,600 

43 โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน      
 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว    41,100 41,100 

44 โครงการพัฒนางานโภชนาการอาหาร
เสริม (นม) 

   5,000 5,000 

45 โครงการดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน   344,800  344,800 
 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน      

46 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน      
 -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
5,000    5,000 

 -กิจกรรมพัฒนาระบบงานปกครอง 5,395    5,395 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

นักเรียน 
 -กิจกรรมวันสําคัญ 10,000   32,000 42,000 
 -กิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 6,000    6,000 

47 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก      
 -กิจกรรมสํารวจจุดเส่ียง 5,413    5,413 
 -กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 3,500    3,500 

48 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
 -กิจกรรมจัดทําเอกสารบันทึกข้อมูล

(ชร) 
9,000    9,000 

 -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน – Covid 
19 

 30,600   30,600 

 -กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เพชร
เวฬุวัน” 

   102,000 102,000 

 ฝ่ายบริหารบุคลากร      
49 โครงการวางแผนสรรหาอัตรากําลัง

และบรรจุแต่งต้ัง 
     

 -กิจกรรมการจ้างครูอัตราจ้างและ
บุคลากร 

1,483,524    1,483,524 

50 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

     

 -กิจกรรมอบรมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องการใช้ส่ือ - 

     

  ออนไลน ์ 12,650    12,650 
 -กิจกรรมอบรมผู้ดําเนินการคัดกรอง

คนพิการทางการศึกษาและผู้ให้ - 
     

  บริการสอนเสริมวิชาการ 21,658   7,987     29,645 
 -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

วัดผลประเมินผลและการทําวิจัย 
     

  ในช้ันเรียนในศตวรรษท่ี 21 10,000   8,550 18,550 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อ    142,000 142,000 
51 โครงการสร้างขวัญและกําลังใจ

บุคลากรทางการศึกษา 
     

 -กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครูและบุคลากรทาง 

     

  ทางการศึกษา    15,000 15,000 
 -กิจกรรมสวัสดีปีใหม่บุคลากรนักการ

ภารโรง แม่บ้าน แม่ครัว คนขับรถ 
   3,000 3,000 

 -กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆของคณะครูและบุคลากร 

     

  ของโรงเรียน    5,000 5,000 
 -กิจกรรมเยี่ยมไข้ให้กําลังใจคณะครู

และบุคลากรของโรงเรียน 
   5,000 5,000 

 -กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่    60,000 60,000 
 -กิจกรรมงานอวมงคล    5,000 5,000 
 ฝ่ายอํานวยการ      

52 โครงการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัด
เวฬุวัน 

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 โครงการงานซ่อมบํารงุ / ICT     - 
58 โครงการงานดูแลระบบเครือข่าย     - 
59 โครงการงานประชาสัมพันธ์ (Web 

site) 
    - 

60 โครงการงานประชาสัมพันธ์  (Face 
book) 

    - 

61 โครงการงานถ่ายภาพ     - 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

62 โครงการงานกรรมการสถานศึกษา 2,000   21,500 23,500 
63 โครงการงานชุมชนสัมพันธ์    37,000 37,000 
64 โครงการงานศิษย์เก่า    4,000 4,000 
65 โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์โรงเรียน

วัดเวฬุวัน 
    - 

66 โครงการงาน Food center     - 
67 โครงการบริหารจัดการโรงน้ําด่ืม     - 
68 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการออม     - 
69 โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ํา

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  1,167,400  1,167,400 

70 โครงการ ICT – School สู่โลกกว้าง   995,000  995,000 
 ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน      

71 โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ/
แผนปฏิบัติการ 

     

 -กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ / 
แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ 

22,000   840 22,840 

 -กิจกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินโครงการ 

    - 

72 โครงการบ้านเวฬุวันสู่ชุมชน     - 
 -กิจกรรมนําเสนอผลงานของนักเรียน 3,000   2,000 5,000 

73 โครงการ “รักษ์เวฬุวัน รักษ์
ส่ิงแวดล้อม” 

     

 -กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรักษ์เวฬุวัน 8,000    8,000 
 -กิจกรรม “WRW- Waste Bank” 6,308    6,308 
 -กิจกรรมการประกวดห้องเรียน

สะอาด 
   5,000 5,000 

74 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    100,000 100,000 
 -กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

     

75 โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 5,000    5,000 
76 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
     

 ภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English 
Program (MEP) 

  3,569,600  3,569,600 

 ฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย ์      
77 โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย ์      
 -กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสนับสนุน

โครงการ 
15,000   15,000 30,000 

 -กิจกรรมการจัดการอบรมเจ้าหน้าท่ี
การเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

15,000   15,000 30,000 

 -กิจกรรมการปรับปรุงห้องการเงิน 14,308   34,397 50,000 
 -กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน    30,000 30,000 
 -กิจกรรมการบริการสาธารณูปโภค 1,134,800    1,134,800 
 ค่าจัดการเรียนการสอน – ระดับก่อน

ประถมศึกษา 
     

78 โครงการจ้างครูอนุบาล      
 -กิจกรรมจ้างครูประจําช้ันและครูพี่

เล้ียงเด็กอนุบาล 
  217,360 77,480 294,840 

 -กิจกรรมจ้างครูสอนภาษาจีนสําหรับ
เด็กอนุบาล 

94,500   18,900 113,400 

79 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย      
 -กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษา

ปฐมวัย 
   20,000 20,000 

 -กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ครู
อนุบาล 

   11,200 11,200 

80 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย      
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

3,000    3,000 

 -กิจกรรมพัฒนาส่ือ 22,500    22,500 
 -กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 2,000    2,000 
 -กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 5,000    5,000 
 -กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
28,000    28,000 

 -กิจกรรมจัดทําแบบเตรียมความพร้อม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

30,000    30,000 

 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุรายหัวสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

45,000    45,000 

 -กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 2,000    2,000 
 -กิจกรรมกีฬาสี     - 

81 โครงการวันสําคัญ ระดับอนุบาล
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

    - 

82 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

     

 -กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 4,000    4,000 
 -กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 6,000    6,000 
 -กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 4,000    4,000 

83 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีระดับ
อนุบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

     

 -กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและ
อาคารสถานท่ี 

68,900    68,900 

 -กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทําความ
สะอาดและยา 

20,000    20,000 

 -กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปรับ
อากาศ 

   - - 
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ท่ี ฝ่ายงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  
(รายหัว) 

ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

(เดิม) 
เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินรายได้ 
อื่น ๆ 

       
       
       
       
       
 รวมทั้งสิ้น 3,850,600 971,270 8,449,310 2,646,804 15,917,984 
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บทที่  5 
การนําแผนสู่การปฏิบตัิและการกํากบัติดตาม 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวันกําหนดแนวทางในการนําแผนสู่การปฏิบัติ  การกํากับติดตาม  ประเมินผลตรวจสอบ

และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 
การนําแผนสู่การปฏิบัติ 
บทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร   

ครู  ผู้ปกครอง  ซึ่งมีบทบาท  ดังนี้  
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหน้าท่ี

ของคณะกรรมการและมีบทบาท  ดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายและพัฒนาของสถานศึกษา 
  2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา  

3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
  4. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
  9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

10. ให้ ค วาม เห็ น ชอบรายงานผลการ ดําเนิ น งานประ จําปี ของสถาน ศึกษา  ก่ อน เสน อ ต่อ 
สาธารณะชน  

11. แต่งต้ังท่ีปรึกษา  และหรืออนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบ  ตามท่ีเห็นสมควร  
12. ปฏิบัติการอื่นตามท่ีรับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 บทบาทของผู้อํานวยการสถานศึกษา  
2.1.1 บริหารงานตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี/แผนกลยุทธ์และนโยบายต้น

สังกัด  
2.1.2 นิเทศ  ควบคุม  กํากับ การจัดการเรียนการสอนให้ครบตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
2.1.3 ร่วมวางแผน  และใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา  และนโยบายด้าน

คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  
2.1.4 ควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้คุ้มค่าโดยดูแลรักษาให้สะอาดเป็นระเบียบ

ถูกสุขลักษณะตลอดจนการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อาศัย  
2.1.5  จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสูตร  ส่ือ  และวัสดุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอตามความ

เหมาะสม  
2.1.6  จัดประชุมประจําเดือน  ประชุมทางวิชาการ  และประชุมของฝ่าย/งาน/กิจกรรมต่างๆเพื่อช้ีแจงข้อ

ราชการและหาแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  

2.1.7  ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการ  

2.1.8  ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของครูยกย่องเชิดชูครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่นและเผยแพร่ผลงานให้
ประจักษ์โดยท่ัวไป  ตลอดท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนระดับและเงินเดือนให้สูงขึ้น 

2.1.9 ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเท่าท่ีจําเป็นเพื่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.1.10  สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของทางโรงเรียน  

2.1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และงานท่ีสนองนโยบายของหน่วยเหนือ 

 
2.2 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
2.2.1 ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคล  ด้านแผนงานและงบประมาณ  และด้านบริหารท่ัวไป  
2.2.2 ร่วมจัดทําแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี  
2.2.3 ดําเนินงานตามนัดแผนนโยบายการบริหารจัดการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560   
2.2.4  จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนประจําช้ันและประจําวิชา  รวมถึงการมอบหมายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบต่างๆตามความเหมาะสม  เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามหลักสูตร  
2.2.5  ให้คําแนะนําปรึกษาช่วยเหลือในการดําเนินงานต่าง ๆ  
2.2.6  กํากับ  ติดตาม  นิเทศและประสานงานกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการท่ี

หลากหลาย  
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2.2.7  ควบคุม  ตรวจสอบเอกสารธุรการประจําช้ันของครูให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
2.2.8 จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐   
2.2.9 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
2.2.10  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  อบรมทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  
2.2.11 จั ด เว ที วิ ช าก าร เพื่ อ ให้ ค รู แ ลก เป ล่ี ย น เรี ย น รู้ ต าม คว าม ถ นั ด   แล ะค วาม ส าม ารถ 

ของแต่ละบุคคล  
2.2.12 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน  
2.2.13  สนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ/นวัตกรรม  เอกสาร  แบบฝึกหัดเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.2.14  สนับสนุนให้บุคลากรครูใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

รู้จักคิด  วิเคราะห์  ค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเอง  โดยครูเป็นผู้แนะนําดูแล 
2.2.15  ประสานงานกับกลุ่มบริหารอื่น ๆ เพื่อรับการสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

วิชาการ  
2.2.16  ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในทุก ๆ ด้านเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
2.2.17  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 
3. ครูผู้สอน 

  3.1  เตรียมการสอน  (แผนการจัดการเรียนรู้  สอนซ่อมเสริม  ใช้ส่ือ/นวัตกรรม  ตรวจสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียน  การวัดผล  ประเมินผล  ฯลฯ) 
  3.2 สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยสอนเต็มเวลา  เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ  

3.3  กวดขัน  และติดตามให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ําเสมอ  
3.4  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเดินการสอน  
3.5  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ  
3.6  จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกเวลาเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  วินัยจิตสํานึกด้าน

ประชาธิปไตยและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
3.7  ผลิตและใช้ส่ือแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.8  วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียนโดยเน้นการสะสมผลงานและ
ตรวจผลงานของนักเรียน  

3.9 วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพท่ีแท้จริง  อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอโดย
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.10  จัดทําเอกสารงานธุรการประจําช้ันให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบตามกําหนด  
3.11  จัดทําข้อมูลนักเรียนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  เช่น  ประวัติส่วนตัว  สถิติการมาเรียนพฤติกรรม

ด้านต่าง ๆ  สุขภาพอนามัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น 
3.12  มีแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน  
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3.13  ปฏิบัติงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายรับ/ผิดชอบให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไว้  

3.14 นิเทศและให้คําปรึกษาแนะนําซึ่งกันและกัน  
3.15  ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการและข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
3.16  รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ/ตามสายงานจนถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา  
3.17  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสถานศึกษา  และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 
๔. ผู้ปกครองและชุมชน   
ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีหน้าท่ี
ดังนี้   
๔.๑ ศึกษาระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียน  
๔.๒ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
๔.๓ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  
๔.๔ ร่วมมือกับทางโรงเรียนควบคุม  ดูแล  และกวดขันความประพฤติและการแต่งกายของนักเรียน 
๔.๕  ร่วมมือกับทางโรงเรียน  ควบคุม  ดูแลกวดขันการเรียนและหน้าท่ีของนักเรียน 
๔.๖ ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณ  และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน 
๔.๗  ให้ความร่วมมือกับสมาคม  และมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน  
๔.๘  ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียน 
การกํากับติดตาม 
 ๑. จัดทํารูปแบบการกํากับ  ติดตามงาน  
๒. จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับ  ติดตามงาน  
๓.  กําหนดขอบข่ายการกํากับ  ติดตามงาน  ดังนี้ 
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การประเมินผล 

  1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
  2. สร้างเครื่องมือประเมินผล  

3. ดําเนินการประเมินผลก่อนดําเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างดําเนินโครงการเพื่อดู
ความก้าวหน้า  ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน  และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการ  
การตรวจสอบ  
 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดการตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการท่ีบ่งช้ีคุณภาพ
ของแผนงาน/โครงการของโรงเรียน  ว่าประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด  การตรวจสอบ
แบ่งออกเป็น  ๒ ระดับดังนี้  
 ๑. การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน  เป็นกระบวนการท่ีกระทําโดยผู้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน/โครงการ  ก่อให้เกิดสาระสนเทศ  ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทําทุก
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น   ซึ่ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ นี้ อ า จ ก ร ะ ทํ า เ ป็ น  ๓  ร ะ ย ะ   
คือ  ระยะก่อนดําเนินการ  ระหว่างดําเนินการ  และเมื่อส้ินสุดแผนงาน/โครงการ 
 ๒. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก  เป็นกระบวนการท่ีกระทําโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/
โครงการ  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแต่งต้ังขึ้น  หรือตรวจสอบด้วยผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยเน้นการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ  เพื่อตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการ  ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด  โดย
พิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการท่ีได้กําหนด
ไว้  ซึ่งผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการต่อไป 
 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ได้กําหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงานโครงการ  ดังนี้ 
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การรายงานผล 

   การรายงานผลเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญของทางโรงเรียนท่ี
ต้องรายงานผลให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้
ถึงความสําเร็จรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ   เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน/
โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จในปีถัดไป 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ได้กําหนดแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ  ดังนี้ 

1.รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ  เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ   
ตามแบบรายงานโครงการของสถานศึกษา  โดยอย่างน้อยต้องรายงานการประเมินผลโครงการ  คุณภาพของ
โครงการ  ปัญหา  อุปสรรคในการดําเนินงาน  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งต่อไป   

2. การจัดทําตามแผนงานประจําปีเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยต้องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบปี  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ผลสําเร็จท่ีเป็นจุดเด่น  จุดด้อย  
และจุดพัฒนาในอนาคต  รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต  

3. การรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และสาธารณะ  
ด้วยทางวาจาหรือเอกสาร 
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ภาคผนวก 1 คําสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน ท่ี 43/2563 

 

 

                                                   
คําสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ท่ี   43   / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2563-2565) 

และแผนปฏบิัติการประจําปี  ประจําปีการศึกษา 2563 
...................................................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล ) จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2563-
2565) แผนปฏิบัติประจําปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอํานาจ
ตาม ความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจําปี  ประจําปีการศึกษา 2563 
ดังต่อไปนี้ 
 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1. นายจรัล  ถาวร   ผู้อํานวยการโรงเรียน 
  2. นางสาวอุษณีย์ สกุณา   รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
  3. นางสาวนภาพร  ยารังฝ้ัน  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
  4. นายสุรพล   อนุสรพรพงศ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  5. นายไชยนันต์  อ่อนนุ่ม   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  6. นางมนัญญา  เตมียะ   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ 
  7. นางอัจฉราภรณ์  ประสพโชคชัย  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
  8. นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  9. นายธีรภาพ   นามวงค์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      

มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ 
 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2563-2565) และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 
         1. นางอัจฉราภรณ์   ประสพโชคชัย   ประธานกรรมการ 
     2. นางกาญจนา  จันทร์จร    กรรมการ 
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    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 
 

มีหน้าที่  
1.รวบรวมข้อมูลการทํา Swot โรงเรียน เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

(2563-2565) ให้เสร็จสมบูรณ์และนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ต่อไป 
2. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 

  2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตํามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  4. วิเคราะห์งบประมาณประจําปี 2563 
  5. รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ข้อมูล อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูล และ ระบบ Google Drive 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รับผิดชอบดําเนินการรวบรวมข้อมูล และประมวลผล เป็นไปด้วยความรอบคอบและเท่ียงธรรม 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี   5   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี   4   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563    

 

 
    (นายจรัล  ถาวร ) 

                                                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
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การอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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