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ค าน า 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการเล่มนี้ได้
ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 – 2565 จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง         
ทั้งผู้บริหาร สถานศึกษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
รับรู้และเข้าใจในการบริหารและการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินการที่ชัดเจน     
มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน (School Base 
Management: SBM) และจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้มีความสอดรับกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และสอดคล้องกับมาตรฐาน
บริหารจัดการยกระดับคุณภาพเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนส าหรับการกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้   

   ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ     
2563 – 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมที่จะน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดมหาการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

 

 

        (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ค าเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดมหาการ 

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดมหาการ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ จึงขอขอบคุณคณะท างาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการทุกท่าน 
 
 
 
          (นายชะเอม  แก้วมณี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                      โรงเรียนบ้านวัดมหาการ 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 โรงเรียนวัดมหาการ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาศัยที่ธรณีสงฆ์     
วัดมหาการ จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร 
 โรงเรียนวัดมหาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2477 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลระโนด 2 
(วัดมหาการ) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 ทางราชการได้ให้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2523 ทางราชการได้แยกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
มาเรียนในวัดมหาการ ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน  
  ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ผู้ปกครองนักเรียนได้เรียกร้องให้ทางราชการแยกโรงเรียน
เป็นเอกเทศ มติที่ประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ให้โรงเรียนวัดมหาการเป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง โดยแต่งตั้งให้นายจ ารัส กิตยวัฒน์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
สถานศึกษา 
 ในการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2532 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2532 โดยนายนิพนธ์  บุญญภัทโร ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้าน
มหาการเฉียงพง (สาขาวัดมหาการ) เป็นเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนวัดมหาการ 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 293/2534 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 
 วันที่ 20 มีนาคม 2535 นางสมใจ  พุทธวี มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 2 ตามค าสั่ง ส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 134/2535 
 วันที่ 19 มกราคม 2538 นายด ารงเกียรติ  ทัพชัย มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนที่ 3 ตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 11/2538 
 วันที่ 15 มกราคม 2542 นายสนั่น เสิงขุดทด มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 4 
 วันที่ 20 มกราคม 2545 นายพึ่ง  วิเชียรบุตร มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 5 
 วันที่ 10 เมษายน 2546 นายประสงค์  โชติช่วง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่ 6 ตามค าสั่ง 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ 94/2546 ลงวันที่ 3 เมษายน 2546 
 วันที่ 29 ตุลาคม 2549 นายอดิศักดิ์  อาทิตยา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นคนที่ 7
ตามค าสั่ง ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 1 ที่ 434/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 
 วันที่  4  ธันวาคม  2556  นางลักขณา  เสริมสุข  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาคนที่  8
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ 467/2556  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  
2556 
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 วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2558 นางประกอบ  พงษ์จนะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2560  นางสุมิตตา   ช่วงชู    ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

วันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครูโรงเรียนวัดมหาการรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุนันต์  ธีระบัญชร ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 
25/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน  นางสาวสุภาพร  บุญทวี ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดมหาการ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ 4677/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

โรงเรียนวัดมหาการ เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน อายุเฉลี่ยของ
ข้าราชการครู 53 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 27 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ชาย 23 คน 
หญิง 17 คน 
 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการ
ครู 53 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 25 คน หญิง 18 คน 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 
42 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน 
           ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดมหาการ  มีข้าราชการครู 3 คน  หญิง 3 คนอายุเฉลี่ยของข้าราชการ
ครู 42 ปี ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 28 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน ชาย 29 คน หญิง 22 คน 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดมหาการ มีข้าราชการครู 2 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการครู 
45 ปี  ประสบการณ์ท างานข้าราชการครูโดยเฉลี่ย 23 ปี มีนักเรียน 51 คน ชาย 19 คน หญิง 31 คน 

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดมหาการเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา คือ อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มี
นักเรียน 57 คน ชาย 26 คน หญิง 31 คน 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดมหาการเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา คอื อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
9 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน     ครูอัตรา
จ้างรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และ     ครูอัตรา
จ้าง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 54 คน แยกเป็น ชาย 34 คน หญิง 20 คน 
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1.2 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดมหาการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

14 

นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญ 
นางสมใจ  พุทธวี 
นายด ารงเกียรติ  ทัพชัย 
นายสนั่น  เสิงขุนทด 
นายจ ารัส  กิติยวัฒน์  (รักษาราชการแทน) 
นายพึ่ง  วิเชียรบุตร 
นายประสงค์  โชติช่วง 
นายอดิศักดิ์  อาทิตยา 
นางลักขณา  เสริมสุข 
นางประกอบ พงษ์จนะ ( รักษาราชการแทน) 
นางสุมิตตา  ช่วงชู ( รักษาราชการแทน) 
นางฐาลินี  หีมหมะ ( รักษาราชการแทน ) 
นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผู้อ านวยการโรงเรียน
ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 (รักษาราชการแทน) 
นางสาวสุภาพร บุญทวี  

5 ก.ค. 2534 – 13 ม.ค. 2535 
20 ส.ค. 2535 – 14 พ.ย. 2537 
19 ม.ค. 2538 – 28 ก.ย. 2541 
15 ม.ค. 2542 – 19 ก.ค. 2545 
19 ก.ค. 2545 – 20 ม.ค. 2546 
20 ม.ค. 2546 – 10 เม.ย. 2546 
10 เม.ย. 2546 – 9 ต.ค. 2549 
30 ต.ค. 2549 – 2 ก.พ. 2555 
19  ธ.ค. 2556  -  2558 
4 ธ.ค. 2558 – 30 ต.ค.2560 
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2563 
14 ต.ค. 2563 – 14 ม.ค. 2564 
 15 ม.ค. 2564 – 19 ตุลาคม 2564 
 
20 ต.ค. 2564  -    ปัจจุบัน 

 

1.3 ทีต่ั้งโรงเรียน 

โรงเรียนวัดมหาการ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1  ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90140   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตั้งอยู่ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่       
ระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564 จ านักเรียนทั้งหมด 54 คน มีผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้างรายเดือนเพ่ือแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน  รวมทั้งหมด 9 คน 

 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา หมู่ที่ 1 และ
หมู่ 2 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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1.4 ภารกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
➢  อัตราก าลังบุคลากร 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน 1   คน 
2. ข้าราชการครู  
 ครู คศ.1 จ านวน 4 คน 
3. ครูอัตราจ้างเงินงบประมาณ สพฐ. จ านวน 2 คน 
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน 
5. ครูอัตราจ้าง จ านวน 1  คน 

 1.6 ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ด้านอาคารสถานที่ 
     ข้อมูลอาคารสถานที่ 

   1. อาคารเรียนมี 1 หลัง 
    อาคารหลังที่ 1 แบบ สปช.105/29  จ านวน 8 ห้องเรียน 
    ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
    ใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง 
   2. อาคารประกอบ 
    อาคารโรงอาหาร   จ านวน     1  หลัง 
    อาคารโรงรถ   จ านวน     1  หลัง 
    ส้วม แบบ สปช.603/29  จ านวน     1 หลัง 
   3. อาคารยืมเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลระโนด 
    อาคารอนุบาล   จ านวน     1  หลัง 

     ข้อมูลด้านทรัพยากร  
   1. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
    1) คอมพิวเตอร์    จ านวน     6  เครื่อง 
         - ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน     5  เครื่อง 
          - ใช้ในงานบริหาร  จ านวน     1 เครื่อง 
    2) โทรทัศน์   จ านวน     3  เครื่อง 
    3) โปรเจคเตอร์   จ านวน    1 เครื่อง 
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1.7 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา 
     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
-กิจกรรมประเมิน/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
 
 
-กิจกรรมการวัดประเมินผลและ
ทดสอบประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน 

3,000 
 
 
 

(1000) 
 
 
 
 

(1000) 
 
 
 

(1000) 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

นักเรียนชั้น 
ป.1- ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระอยู่
ในระดับดี 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในการ
ประเมินและทดสอบ
ทางการเรียน 

 
 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้
เรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 
ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
อยู่ในระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจใน
การประเมินและ
ทดสอบทางการเรียน 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มี
พัฒนาการครบทุกด้าน 
-กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของผู้เรียน 
 
 
 
-กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน 
 
 
 
-กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 
  

20,000 
 
 

(3,000) 
 
 
 
 
 

(3,000) 
 
 
 

(5,000) 
 
 
 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

 นักเรียนชั้น    
อ.2-อ.3 

 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

 
 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมสุขอนามัย 
 
 
ร้อยละของการจัดหา
จัดซื้อและผลิตสื่อการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

 
 
 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
สุขอนามัย 
 
ร้อยละ 85 ของการ
จัดหาจัดซื้อและผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานและบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 
 
-กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
-กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  

(3,000) 
 
 
 
 

(4,000) 
 
 
 
 

(2,000) 
 

 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

นักเรียนชั้น    
อ.2 - อ.3 

ร้อยละของการเรียนการ
สอนแบบโครงงานและ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
ร้อยละของการ 
ทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมหนูน้อยรัก
การอ่าน 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 
ได้รับการเรียนการสอน
แบบโครงงานและบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่ได้ 
ทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
หนูน้อยรักการอ่าน 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียง 
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กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะสาระการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา  
 (8 กลุ่มสาระ) 
 
 
 
-กิกรรมการสอนซ่อมเสริม 
 
 
 
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

20,000 
 
 
 

(5,000) 
 
 
 
 
 

(3,000) 
 
 
 

(2,000) 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

นักเรียนชั้น   
ป.1-ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของการส่งเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา  
( 8 กลุ่มสาระ) 
 
 
ร้อยละของการ 
สอนซ่อมเสริม 
 
 
ร้อยละของการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

 
 
 
 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริม
ทักษะสาระการเรียนรู้
สู่มาตรฐานการศึกษา  
( 8 กลุ่มสาระ) 
 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการสอนซ่อม
เสริม 
 
ร้อยละ100 ของผู้เรียน
ได้รับการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

-กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
การวัดและประเมินผล 
 
 
 
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
 

(5,000) 
 
 
 
 

(2,000) 
 
 
 
 

(3,000) 
 
 
 
 
 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ร้อยละของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัด
และประเมินผล 
 
 
ร้อยละของการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
ร้อยละของการเข้าใช้
ห้องสมุดของนักเรียน 

ร้อยละ100ของครูมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
วัดและประเมินผล 
                                                   
ร้อยละ 100ของ
ครูผู้สอนได้จัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียนที่สอน 
 
ร้อยละ 85 ของนักเรียน
มีการค้นคว้าหาความรู้
จากห้องสมุดของ
โรงเรียน 
 
 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่   1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(ต่อ) 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
-กิจกรรมพยาบาลน้อยใน
โรงเรียน 
 
 
 
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
-กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
 
 
-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,000 
 
 

(5,000) 
 
 
 
 

(2,000) 
 
 
 

(1,000) 
 
 

(2,000) 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

นักเรียนชั้น    
ป.1-ป.6 

 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพยาบาล
น้อยในโรงเรียน 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ร่วมกิจกรรมเงินออม 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พยาบาลน้อยในโรงเรียน 
 
 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ร่วมกิจกรรมเงินออม 
 
ร้อยละ90ของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์และ
บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกกิจกรรม 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพ  

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา ให้มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้สู่
มืออาชีพ  
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8,000 
 
 
 

(4,000) 
 
 
 
 
 
 

(4,000) 
 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

ครูและบุคลากร  
 
 
 
ร้อยละของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านการ
อบรมและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ร้อยละของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรได้เข้า
ร่วมศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
ร้อยละ80 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการอบรมและพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
 
 
ร้อยละ100 ของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรได้เข้า
ร่วมศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเน้นการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
และเน้นการปฏิบัติ
ต น ต า มคุณ ธ ร รม   
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
โรงเรียน 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียน 
 
-กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณ
การโรงเรียนวิถีพุทธในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
 
 
-กิจกรรมไปวัดวันพระ 
 
 
 
-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

10,000 
 
 
 

(1,000) 
 
 
 
 
 

(3,000) 
 
 
 

(5,000) 
 
 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การเรียนการสอน
บูรณาการโรงเรียนวิถี
พุทธในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมไปวัดวัน
พระ 
 
ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
 

 
 
 
 
ร้อยละ100 ของผู้เรียน
ได้รับการเรียนการสอน
บูรณาการโรงเรียนวิถี
พุทธในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
 
ร้อยละ85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมไปวัดวัน
พระ 
 
ร้อยละ85 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
 

 
 
 
 
ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการ
รวมกลุ่มได้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด
19 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเน้นการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
และเน้นการปฏิบัติ
ต น ต า มคุณ ธ ร รม   
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 
 
 

 
 (1,000) 
 

 
พ.ย 63-
ก.ย.64 

 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 
ร้อยละ100ของผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 

 
ร้อยละ100ของผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 
 
 

 
ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการ
รวมกลุ่มได้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด
19 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่  5  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  5  ปลูกฝัง
ให้ผู้ เ รี ยน มีทั กษะ
อาชีพ บนพื้นฐาน
หลั กปรั ชญา ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการจากท้องถิ่นสู่เศษฐกิจ
พอเพียง 
 
-กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวใน
แปลงและกระถางพลาสติกพร้อม
ปุ๋ยหมักจากหญ้า 
 
-กิจกรรมการปลูกพืชในกระถาง
และขยายพันกล้าไม้ในถุงด า 
 
 

2,000 
 
 
 

(1,000) 
 
 

(1,000) 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย 63-
ก.ย.64 

นักเรียนชั้น 
ป.1-ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของผู้เรียน
สามารถปลูกพืชสวนครัว
ในแปลงและกระถางได้
ตามขั้นตอน 
 
ร้อยละของผู้เรียน
สามารถขยายพันธ์กล้า
ไม้ประดับเพื่อจ าหน่ายมี
รายได้ระหว่างเรียน 

 
 
 
 
ร้อยละ80 ของผู้เรียน
สามารถปลูกพืชสวน
ครัวในแปลงและ
กระถางได้ตามข้ันตอน 
 
ร้อยละ50 ของผู้เรียน
สามารถขยายพันธ์กล้า
ไม้ประดับเพื่อจ าหน่าย
มีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 

 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
/แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนา
สถานศึ กษา  และ
บริหารจัดการโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  
 

โครงการประกันคุณภาพผู้เรยีน
ในสถานศึกษา 
 

2,000 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูและ
บุคลากรทุก

คน 

ร้อยละของโรงเรียนได้
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

ร้อยละ85 ของ
โรงเรียนได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โครงการบริหารการเงินพัสดุ 
 
-กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชี
งานการเงิน 
 
-กิจกรรมจัดท าระบบบัญชีงาน
พัสดุ 
 
 

28,000 
 

(1,500) 
 
 

(1,500) 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ครูการเงิน
บัญชีและพัสดุ 

 
 
ร้อยละของโรงเรียนได้
จัดท าระบบบัญชีงาน
การเงิน 
 
ร้อยละของโรงเรียนได้
จัดท าระบบบัญชีงาน
พัสดุ 
 
 

 
 
ร้อยละ90ของโรงเรียน
ได้จัดท าระบบบัญชี
งานการเงิน 
 
ร้อยละ90ของโรงเรียน
ได้จัดท าระบบบัญชี
งานพัสดุ 
 
 

 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนา
สถานศึ กษา  และ
บริหารจัดการโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  
 

-กิจกรรมซ่อมแซมและจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

(25,000) 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

ครูและ
บุคลากรทุก

คน 

ร้อยละของโรงเรียนได้
ซ่อมแซมและจัดหา
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

ร้อยละ90 ของ
โรงเรียนได้ซ่อมแซม
และจัดหาจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
 

35,000 
 
 
 

(5,000) 
 
 

พ.ย 63 -
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนชั้น  
ป.1-ป.6 

 
 
 
 
ร้อยละของห้องเรียนที่
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อกาส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
ร้อยละ100ของ
ห้องเรียนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือกาส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  6 พัฒนา
สถานศึ กษา  และ
บริหารจัดการโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  
 

 

-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
 
 
 
-กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมโรงอาหารสะอาด
นักเรียนปลอดภัย 

(18,000) 
 
 
 
 

(5,000) 
 
 
 
 
 
 

(5,000) 

พ.ย 63-
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนชั้น 
ทุกระดับชั้น 

ร้อยละของโรงเรียนมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียน 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมโรง
อาหารสะอาดนักเรียน
ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
 
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ ชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 
 
ร้อยละ80 ของโรง
อาหารที่ได้รับการจัด
กิจกรรมโรงอาหาร
สะอาดนักเรียน
ปลอดภัย 
 

ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาสถานศึกษา และบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ/
แหล่งเงิน 

ระยะเวลา กลุ่มเป้าหม
าย/จ านวน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  6 พัฒนา
สถานศึ กษา  และ
บริหารจัดการโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  
 

 

-กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง
ส้วม 
 

(3,000) พ.ย 63-
ก.ย.64 

ครูและ 
นักเรียนชั้น 
ทุกระดับชั้น 

ร้อยละของพัฒนา
ห้องน้ าห้องส้วม 

ร้อยละ80 ของ
โรงเรียนมีการพัฒนา
ห้องน้ าห้องส้วม 

 
ผ่านเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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  1.8 ข้อมูลด้านนักเรียน 
ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

 1)  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน 
 2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 จ าแนกชาย – หญิง (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 
 

ชั้นเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 1 2 1        3 
อนุบาล 3 1 3 5 8 

รวม 2 5 6 11 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 3 7 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 1 7 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 3 10 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 2 6 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 2 4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 3 9 

รวม 6 29 14 43 
รวมทั้งสิ้น 8 34 20 54 

 
จ านวนนักเรียนส าเร็จปีการศึกษา 2563 
  

ระดับชั้นที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา 

หมายเหตุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 4  
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2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 
 2.1 ภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลระโนด 
 ต าบลระโนดเป็นต าบลเก่าแก่ตั้งมานานแล้ว ชื่อ ระโนด ตามค าบอกเล่ามาตั้งแต่โบราณ สันนิษฐาน
กันไว้ว่ามาจากการที่ชาวบ้านปลูกต้นตาลโตนดตามคันนามองเห็นเป็นราวจึงเรียกกันว่าบ้านราวโหนดต่อมา
เพ้ียนเป็นบ้านระโนด ชาวบ้านต าบลระโนดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง  

 ที่ตั้งและอาณาเขตของต าบลระโนด 
 ต าบลระโนดมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,000 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านใหม่และต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศใต ้  ติดกับต าบลพังยาง อ าเภอระโนด ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลปากแตระ และต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลสาบสงขลา  

ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลระโนด เป็นที่ราบลุ่ม สภาพเป็นดินเหนียวเหมาะแก่    

การท านา เมื่อถึงฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม ท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลันเกือบทุกพ้ืนที่   
ในหมู่บ้านของต าบลระโนด และอยู่ใกล้ทะเลทั้งสองด้าน ทิศตะวันออกใกล้อ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลสาบ
สงขลา เหมาะแก่การท าประมงและศูนย์สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลระโนด ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลงมรสุมเขตร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี คือลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มี ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู 
คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กรกฎาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมโดยจะเริ่มตั้งแต่
หลังจากหมดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนแบะอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม 
จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย 
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เขตการปกครอง 
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านมหาการ นายสุชาติ ชูชื่น 

2 บ้านเฉียงพง นายสุรินทร์ เวชประสิทธิ์ 

3 บ้านกลาง นายนิโรส ช่วยเอี่ยม (ก านันประจ าต าบลระโนด) 

4 บ้านระโนด นายศุภชัย แก้วคง 

5 บ้านโคกทอง นายประพันธ์ รอดอุบล 

6 บ้านทอนส าโรง นายพงษ์ศักดิ์ เซ่งเข็ม 

7 บ้านหัวถิน นางสาวมุกดาวัลย์ ขวัญเกื้อ 

ข้อมูลด้านประชากร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลระโนด มีจ านวนทั้งสิ้น 5,343 เพศชาย 2,796 คน เพศหญิง 

2,847 คน จ านวนครัวเรือน 2,212 ครัว จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,988 คน (ชาย 1,936 คน , หญิง 2,052 คน 
จ านวนความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ต าบลระโนด มีจ านวนเฉลี่ย 157.25 คน/ตารางกิโลเมตร 

 ข้อมูลสถานศึกษาในต าบลระโนด  
 มีสถานศึกษาในต าบลระโนด จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
 1. โรงเรียนวัดหัวเค็ด 
 2. โรงเรียนระโนด 
 3. โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 
 4. โรงเรียนวัดจาก 
 5. โรงเรียนระโนดวิทยา 
 6. โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ) 
 7. โรงเรียนวัดระโนด 
 8. โรงเรียนวัดมหาการ 
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องค์กรทางศาสนา จ านวน  8 แห่ง ดังนี้ 
 1. วัดบ้านใหม่ 
 2. วัดหัวเค็ด 
 3. วัดมะขามเฒ่า 
 4. วัดจาก 
 5. วัดราษฎร์บ ารุง 
 6. วัดระโนด 
 7. วัดเฉียงพง 
 8. วัดมหาการ 
 สถานบริการด้านสุขภาพ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ 
 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอระโนด 
 3. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวต าบลระโนด 
 4. คลินิกใกล้ใจโรงพยาบาลระโนด 
 5. สถานีอนามัยบ้านใหม่ 
 6. โรงพยาบาลระโนด 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 3.1 โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนวัดมหาการ 

➢ ระดับปฐมวัย 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2564 

ช่วงอายุ อายุ 3 – 6 ปี 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

➢ ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
            ประวัติศาสตร ์
            ศาสนา  ศีลธรรม  จรยิธรรม 
            หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน
สังคม 
            เศรษฐศาสตร ์
            ภูมิศาสตร ์

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

     สุขศึกษาและพลศกึษา 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
     การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน) 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 800 800 800 800 800 800 

ราชวิชาเพ่ิมเติม 
           หน้าท่ีพลเมือง 
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            กิจกรรมแนะแนว 
            กิจกรรมนักเรียน 
                     -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
                     -  ชุมนุม 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่หลักสูตรก าหนด (ชม./ป)ี 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 
➢ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563  

 

 

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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➢ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

  ปีการศึกษา 2561 – 2563  

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 2563 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562 – 2561 2563 – 2562  
การอ่านออกเสียง 84.85 68.72 58.00 -16.13 -10.72 

การอ่านรู้เรื่อง 81.14 64.66 52.25 -16.48 -12.41 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 83.00 66.69 55.12 -16.31 -11.57 

 

➢ สรุปผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 – 2563  

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 2563 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562 – 2561 2563 – 2562  
ด้านภาษา 52.28 53.00 39.00 +0.72 -14.00 

ด้านค านวณ 47.14 40.00 37.83 -7.14 -2.17 
ด้านเหตุผล 44.85 - - -  - 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 48.09 46.50 38.41 -1.59 -8.09 
 

 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2561 84.85 81.14 83.00

ปีการศึกษา 2562 68.72 64.66 66.69

ปีการศึกษา 2563 58.00 52.25 55.12

84.85 81.14 83.00
68.72 64.66 66.69

58.00 52.25 55.12

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
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➢ สรุปผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Ordinary National Education Test :     
O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561 – 2563  

รายวิชา 
ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 2563 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562 – 2561 2563 – 2562  
ภาษาไทย 49.06 40.85 - -8.21 - 

ภาษาอังกฤษ 26.25 25.00 - -1.25 - 
คณิตศาสตร์ 25.00 29.00 - +4.00 - 
วิทยาศาสตร์ 39.38 34.65 - -4.73 - 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 34.92 32.38 - -2.54 - 
 
 
 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2561 52.28 47.14 44.85 48.09

ปีการศึกษา 2562 53.00 40.00 46.50

ปีการศึกษา 2563 39.00 37.83 38.41

52.28
47.14 44.85 48.09

53.00

40.00
46.50

39.00 37.83 38.41

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563
โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
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3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา SAR และ สมศ. 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน      วัด

มหาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ            ขั้น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

➢ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  

จากผลการด าเนินงาน  ตามโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้โรงเรียน
วัดมหาการ จัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับด ี

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสาร 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการ
วางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561 49.06 26.25 25.00 39.38

ปีการศึกษา 2562 40.85 25.00 29.00 34.65

49.06

26.25 25.00

39.3840.85

25.00
29.00

34.65

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563

โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
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ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนา และแก้ปัญหารายบุคคล มีการประเมินผลตามสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีระบบนิเทศภายในที่ดี และที่
ส าคัญสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดผล โดยสถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 29.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.63 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 86.13 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                              ใช่      ไม่ใช่ 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้            ใช่      ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่      ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.58 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.14 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 6.74 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกดั 

5.00 4.72 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 79.09 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                             ใช่      ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้            ใช่      ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่      ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา 
               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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4. นโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวขอ้ง  
โรงเรียนวัดมหาการได้ด าเนินการจัดการศึกษา ตามส าานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สงขลา เขต 1  และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งได้น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา  
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (National Strategy) น ามาวิเคราะห์ปัจจัย 
ภายนอกและปัจจัยภายในสู่การก าหนดในทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดมหาการ อีกทั้งได้น าจุดเน้น     
เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ เป็นนโยบายเพ่ิมเติมให้โรงเรียนวัดมหาการสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนวัดมหาการ  

น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็น 
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนี้  

4.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร          
เทพยวรางกูร การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  

  1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
     1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
    1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
     1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
      1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
   2) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
     2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
     2.2 ปฏิบัติแต่ส่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  

    2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
    2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
  3) มีงานท า – มีอาชีพ  
    3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรัก งาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
    3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน

ท างานและมีงานท าในที่สุด 
   3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยง ตัวเองและ

ครอบครัว  
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  4) เป็นพลเมืองดี  
   4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
    4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองด ี 
    4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น        

งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร”  
   4.2 สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  
    2.1 นักเรียน  
      - “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียน
ล้าหลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  

    - “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่ม นิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 

    - “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น 
จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ”        
(5 ก.ค. 2555)  

    - “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”      
(9 ก.ค.2555)  

   2.2 ครู  
    - “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู

เพราะจ านวนไม่พอ และครูย้าย บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขา ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริงคือ มี
ความรักความ เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน 
ไม่คิดย้าย ไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)  

    - “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครู
อย่างจริงจัง”(6 มิ.ย. 2555)   

     - “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหาร
เพ่ือให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบ
แทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ       
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือ มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 41 
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    - “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน         
หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียน
หรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  4.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 
2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ประเทศ คือ "ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " มี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
และสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
เข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ       
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ            
7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม   
ยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศึกยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน      
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19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4.5 แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้าน

ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหสื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 12 ด้าน 
ไต้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ต้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน กระบวนการยุติธรรม     
5) ต้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป         
7 เรื่อง ได้แก่  1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21             
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุ งการจัดการเรียน  
การสอน 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

4.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ      
พ.ศ. 2561 – 2580  และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์        
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์                
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ          
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

4.7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน

หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
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ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผ่นด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหาร  วิกฤตการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ     
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ 2) การข่าวดกรองและการประเมินสถาการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              4
) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  6) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน       
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคง                
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.8 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินจ าแนกเป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค    
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ  
คนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ             12) 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  นโยบายเร่งด่วน 12 
เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้      
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงการราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง       
ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการ
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รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

  4.9. แผนกาศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเ พ่ือความเท่ า เทียมและทั่ วถึ ง  ( Inclusive Education)             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็น
กรอบความคดิส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน       
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม        
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.10 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เ พ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยึดเป็นกรอบ                    
ในการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งมีนโยบาย 4 ปรับ คือ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร 
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
และ    6 จุดเน้น ได้แก่ 1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาการศึกษา      
เพ่ือความม่ันคง 3) การสร้างความสามารถในการแข่งชัน 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
  4.11แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี      
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
เอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งสาระส าคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  4.12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา 
   จังหวัดสงขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 – 2565  ก าหนดวิสัยทัศน์
จังหวัดสงขลา “ สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ” โดยให้
ความส าคัญในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้          ใน
ปี 2564 ประชาชนมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และมีประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรูและพหุวัฒนธรรม 3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4) เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4.13 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565 ) จังหวัดสงขลา 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้จัดท า “แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) 
จังหวัดสงขลา” ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัดในจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ตรงตามบริบทของพ้ืนที่ เชื่อมโยงการศึกษา     
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ และน ามาใช้บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น าคุณภาพ สู่ความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์              
6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2) พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 4) สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 5) ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดมหาการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 มีภารกิจในการจัด
การศึกษาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการศึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สถานภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  โอกาส (Opportunities) 
  1. องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน 

3. เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความทันสมัย ราคาถูก สามารถจัดหามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
  4. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลายที่เก่ียวกับ อาชีพและภูมิปัญญา 

5. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสามารถพัฒนาครู 
6. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในระบบ online 
7. มีองค์กร /เครือข่ายจากภายนอก ให้การส่งเสริมในการเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่

บุคลากร 
  8. สื่อ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย 
  9. มีสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
  อุปสรรค (Threats) 
  1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีรายได้น้อย ไม่มีเวลาในการอบรมดูแลบุตรหลาน 
  2. นโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง 

3. สภาพสังคมเทคโนโลยีท าให้นักเรียนเข้าถึงสื่อท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
  4. ปัจจัยทางสังคมมีความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น 
  5. อัตราการเคลื่อนย้ายของผู้ปกครองของผู้เรียน 
  6. อัตราการหย่าร้างของผู้ปกครองมีแนวโน้มสูง ผู้เรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อุปการะอ่ืน 
  7. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย 
  8. ผู้รับบริการขาดความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอนการท างานของสถานศึกษา  
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การวิเคราะห์สถานภาพภายในของสถานศึกษา 
  จุดแข็ง (Strengths) 
  1. โรงเรียนให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
และต่อเนื่อง 

2. บุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เป็นโรงเรียนแกนน าด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โรงเรยีนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษา 
พอเพียง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีนวัตกรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมี 
รูปแบบการจัดการประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย 
  5. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O NET) ค่าเฉลี่ยรวมสูง 
กว่าระดับประเทศ 
  6. ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

7. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการเข้าเรียน 100 % โดยการประสานความร่วมมือ 
จากชุมชน 
  8. ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา ส่งเด็กเข้าเรียนทุกคน 

9. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความสามัคคี
ท างานเป็นทีม ทุ่มเทและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

10. สถานที่ท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
11. มีโครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
12. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
13. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดีในการบริหารงาน 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. ขาดอัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียน  
 2. งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

4. นักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด วิเคราะห์ การ
สื่อสารการคิดค านวณ 
  5. การพัฒนาครูขาดความต่อเนื่อง และเป็นระบบ เน้นการฝึกอบรม รายบุคคล ขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันในการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6. ครู ผู้บริหาร บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้อง 
  7. ครูไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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8. อัตราการออกกลางคันสูง 
9. ผู้เรียนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
10. โรงเรียนขาดการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถ

เป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ( STEP) โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 

รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนักคะแนน

เฉลี่ย สรุปผลการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

S 0.3 2.02 -1.61 0.61 -0.48 0.12 

T 0.2 1.94 -1.42 0.39 -0.28 0.10 

E 0.15 1.53 -0.97 0.23 -0.15 0.08 

P 0.35 1.97 -1.75 0.69 -0.61 0.08 

รวม 1.00     1.91 -1.53 0.39 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน( 2S4M) 
โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 

รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนักคะแนน

เฉลี่ย สรุปผลการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 0.25 2.43 -1.98 0.61 -0.50 0.11 

S2 0.13 1.82 -1.18 0.24 -0.15 0.08 

M1 0.17 1.86 -1.83 0.32 -0.31 0.01 

M2 0.15 0.00 -4.00 0.00 -0.60 -0.60 

M3 0.1 3.78 0.00 0.38 0.00 0.38 

M4 0.2 2.28 -1.28 0.46 -0.26 0.20 

รวม 1.00     1.99 -1.82 0.18 
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ภาพแสดงการวิเคราะห์  SWOT 
 จากภาพ  โรงเรียนวัดมหาการมีสถานภาพอยู่ในต ำแหน่งดำวรุ่ง (Stars)  ซึ่งหมำยถึง โรงเรียน         

มีสมรรถนะภำยในที่เข้มแข็งและสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำร เหมำะต่อกำรขยำยงำน  
สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่โรงเรียนต่อไป  
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2565  

ปรัชญาโรงเรียน 

“วิชาการดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสุขภาพ” 

 
อัตลักษณ์ 

 
“ ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติด้วยรอยยิ้ม” 

 
เอกลักษณ์ 

 
“ มารยาทงาม  ปลูกฝังการอบรม ” 

 
สีประจ าโรงเรียน 

 
“  สีส้ม – ด า ” 

    สีส้ม หมายถึง  ความรู้  ความใฝ่ฝัน 
                     สีด า หมายถึง  ความเข้มแข็ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 
ตราโรงเรียน 

 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ชื่อภาษาไทย  วัดมหาการ     ตัวย่อ  ว.ก. 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Watmahakarn  School ตัวย่อ  M.H.K 
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วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ใส่ใจคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมน าศาสตร์
พระราชา พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันพระ
มหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 2. ผู้เรียนก่อนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  4. ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย       
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 
จัดการศึกษา
เพ่ือความ
มั่นคง 

1. โครงการการ
พัฒนาหลักสูตรให้
สนองความต้องการ
ของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมจัดท า
ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 

- ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น  
 

85 90 95 

- ร้อยละของครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

85 90 95 

2. กิจกรรมการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- ร้อยละของครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

80 85 90 

3. กิจกรรมการวัด
ประเมินผลและ
ทดสอบประเมิน
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี  

70 75 80 

 

2. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. กิจกรรมอนามัย
โรงเรียนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ                          

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
เบื้องต้นในการดูแล
สุขภาพร่างกาย และมี
สมรรถภาพด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ 

90 95 100 

2. กิจกรรมเด็กดีมี
เงินออม                                           

ร้อยละของผู้เรียนที่มีเงิน
ออม 

100 100 100 

3. กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (เยี่ยมบ้าน 
ทุนการศึกษา)        
                      

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตรงตาม
ความต้องการ 

90 95 100 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 
 4. กิจกรรม

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

90 95 100 

 

3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

1. กิจกรรมไปวัดวัน
ธรรมสวนะ 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมไปวัดวันธรรม
สวนะ 

80 85 90 

2. กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมครู
และนักเรียนสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

80 85 90 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

85 90 95 

3. กิจกรรมวันส าคัญ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

80 85 90 

กลยุทธ์ที่ 2   
จัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

1. โครงการส่งเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้สู่
มาตรฐานการศึกษา 
(8 กลุ่มสาระ) 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามความ
ต้องการ ความสามารถ 
และความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

75 80 85 

2. กิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริม 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระในระดับดี 

70 75 80 

3. กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหาตรงตาม
ความต้องการ 

75 80 85 

4. กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรสามารถจัดท า
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง 

75 80 85 

5. กิจกรรมห้องสมุด
มีชีวิต 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมรักการอ่าน 
 

75 80 85 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

 6. กิจกรรมตลาดนัด
วิชาการ MHK 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
MHK 

75 80 85 

7. กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

75 80 85 

8. กิจกรรมส่งเสริม
การจัดหาและผลิต
สื่อ/นวัตกรรม 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรสามารถจัดหา
และผลิตสื่อ/นวัตกรรมมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

75 80 85 

9. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ 

ร้อยละของครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน
แบบบูราการทุกกลุ่มสาระ 

75 80 85 

10. กิจกรรมกีฬา
และดนตรี 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและดนตรี 

75 80 85 

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน
ระดับปฐมวัยให้มี
พัฒนาทั้ง 4 ด้าน 

1. กิจกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของผู้เรียน 

รอ้ยละของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

75 80 85 

2. กิจกรรม
สุขอนามัยนักเรียน
ปฐมวัย 

ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขอนามัยที่ดี 

75 80 85 

3. กิจกรรมจัดหา
จัดซื้อและการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่สอนระดับ
ปฐมวัยสามารถจัดซื้อและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

75 80 85 

4. กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
โครงงานและบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานและเข้าร่วม
กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

75 80 85 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

 

5. กิจกรรมทัศน
ศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

ร้อยละของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา 

80 85 90 

6. กิจกรรมหนูน้อย
รักหนังสือ 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมหนูน้อยรัก
หนังสือ 

80 85 90 

3. โครงการจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกลเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID – 19) 

1. กิจกรรมการผลิต
สื่อ ใบงาน ใบความรู้
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนทางไกล 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรสามารถจัดท าสื่อ 
ใบงาน ใบความรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

80 85 90 

2. กิจกรรมให้ควำมรู้
และป้องกันกำรแพร่
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้และ
ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID – 19 ) 

80 85 90 

ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
ดูแลตัวเองและป้องกัน
ตัวเองให้ปลอดภัยจากการ
แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19 ) 

80 85 90 

  ร้อยละของการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการดูแล
บุตร 

80 85 90 

4. โครงการเข้าค่าย
พักแรม 

1. กิจกรรมค่ายพัก
แรม 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรม 

80 85 90 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. กิจกรรมอบรม 
ประชุม และสัมมนา 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพ 

80 85 90 

 
2. กิจกรรมศึกษา ดู
งาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 

80 85 90 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 
2. โครงการนิเทศ
ภายใน 

1. กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรได้รับการนิเทศ 

80 85 90 

 

  ร้อยละของครทูีม่ีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

80 85 90 

 

  ร้อยละของครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

80 85 90 

 

  ร้อยละของครสูามารถ
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

80 85 90 

 

  ร้อยละของครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

80 85 90 

 

3. โครงการจ้างครู 1. กิจกรรมการจ้าง
คร ู

ร้อยละของอัตราก าลัง
ครูผู้สอนในระดับชั้น
อนุบาล 2 - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

80 85 90 

 

  ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาการได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

90 95 100 

 
  ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

90 95 100 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 
ขยายโอกาส
การเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู้
อย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน 

100 100 100 

2. ค่าหนังสือเรียน ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

100 
 
 

100 100 

3. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

100 100 100 

4. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
 

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

80 85 90 

2. โครงการรับ
นักเรียนสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

1. กิจกรรมการรับ
นักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้า
เรียนตามเกณฑ์ 

100 100 100 

3. โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ให้สามารถใช้งานได้ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียน 

70 75 80 

2. กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับท า
กิจกรรมการเรียน
การสอน  

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

70 75 80 

3. กิจกรรมจัดซื้อ
และพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับท ากิจกรรม
การการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
 

ร้อยละของครูมีวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

70 75 80 

4. โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 

1. กิจกรรมอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรยีน 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

100 100 100 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 5 
จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา
วิถีใหม่ 

1. โครงการฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ 

1. กิจกรรมปลูกพืช
สวนครัวในแปลงและ
ในกระถางพลาสติก
พร้อมท าปุ๋ยหมักจาก
หญ้า 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการปลูกผักสวน
ครัว 

80 85 90 

2. กิจกรรมการท า
ขนม 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการท าขนม 

80 85 90 

  ร้อยละของนักเรียน
สามารถท าบัญชีรายรับ 
รายจ่ายได้ถูกต้องตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ร้อยละมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

75 80 85 

ร้อยละการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

75 80 85 

ร้อยละการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

75 80 85 

2. โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหารงาน
งบประมาณ 

1. กิจกรรมการจัดท า
ระบบบัญชีงาน
การเงินและงานพัสดุ 

ร้อยละของการเบิกจ่าย
และการจัดท าเอกสาร 
การเงิน บัญชี พัสดุ อย่าง
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 

100 100 100 

2. กิจกรรมการจัดท า
แผนและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 

ร้อยละของการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรายงาน
โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 
 

85 90 95 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายระดับสถานศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

3. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

1. กิจกรรมปรับปรุง
และพัฒนาห้องเรียน
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้
ห้องเรียนที่สามารถ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ได้ดี 

90 95 100 

2. กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนมีโอกาส
ได้เรียนรู้และพฒันาการ
ทางดา้นการเรียนการสอน
จากสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 

90 95 100 

 
 3. กิจกรรมโรง

อาหารสะอาด 
นักเรียนปลอดภัย 

ร้อยละของผู้เรียนมีโอกาส
ใช้โรงอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

90 95 100 

 
 4. กิจกรรม

สุขาภิบาลห้องน้ า
ห้อง ห้องส้วม 

ร้อยละของผู้เรียนมีโอกาส
ใช้ห้องน้ าสะอาดและ
ปลอดภัย 

90 95 100 

 

4. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ผู้ปกครอง 

1. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษารู้บทบาท
หน้าที่ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

90 95 100 

2. กิจกรรมจัด
ประชุมผู้ปกครอง 

ร้อยละของผู้ปกครองมี
ส่วนในการพัฒนา
สถานศึกษา 

75 80 85 

5. โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องน้ า ห้อง
ส้วม 

1. กิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาห้องน้ า ห้อง
ส้วม 

ร้อยละของผู้เรียนมีโอกาส
ใช้ห้องน้ าสะอาดและ
ปลอดภัย 

90 95 100 
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564 – 2565  
 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2564 2565 

1 งบอุดหนุน    
 1.1 งบอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน    
      - ระดับก่อนประถม 35,200.00 24,200.00 59,400.00 
      - ระดับประถมศึกษา 98,400.00 103,200.00 201,600.00 
 1.2 งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
      - ระดับก่อนประถม 6,880.00 4,730.00 11,610.00 
      - ระดับประถมศึกษา 19,680.00 20,640.00 40,320.00 
 1.3 งบอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียน 32,554.00 33,229.00 65,783.00 
 1.4 งบอุดหนุนรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 19,560.00 18,780.00 38,340.00 
 1.5 งบอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียน 9,595.00 9,485.00 19,080.00 
2 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 35,000.00 35,000.00 70,000.00 
3 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อาหารกลางวัน) 
228,000.00 252,000.00 480,000.00 

4 เงินบริจาครายได้สถานศึกษา 60,000.00 60,000.00 120,000.00 
รวมทั้งสิ้นประมาณการรายรับท้ังสิ้น 544,869.00 561,264.00 1,106,133.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ 
 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร
ให้สนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 

1. กิจกรรมจัดท าประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 

1,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

2. กิจกรรมการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

1,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

3. จัดกิจกรรมการวัดประเมินผล
และทดสอบประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอน 

6,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. กิจกรรมอนามัยโรงเรียนและ
การส่งเสริมสุขภาพ                          

7,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

2. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม                                           1,000.00 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (เยี่ยมบ้าน 
ทุนการศึกษา)        

2,000.00 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

4. กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. กิจกรรมไปวัดวันธรรมสวนะ 3,000.00 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

 

 2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมครูและนักเรียนสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 

5,000.00 2,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

3. กิจกรรมวันส าคัญ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ชาติ 

5,000.00 2,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 2   จัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1. โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา (8 
กลุ่มสาระ) 

5,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

 
 2. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 3,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 3. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
2,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 4. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 2,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 5. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 3,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 6. กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

MHK 
 

9,000.00 9,200.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

 

 7. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13,000.00 13,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

5,000.00 บาท 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
8,000.00 บาท 

วิชาการ 

 
 8. กิจกรรมส่งเสริมการจัดหาและ

ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
- 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
- 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 
 10. กิจกรรมกีฬาและดนตรี - 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน 

1. กิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของ
ผู้เรียน 

3,000.00 4,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

 
 2. กิจกรรมสุขอนามัยนักเรียน

ปฐมวัย 
3,000.00 1,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 

 3. กิจกรรมจัดหาจัดซื้อและการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
 
 

5,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบโครงงานและบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

3,000.00 3,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

  
5. กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

4,000.00 4,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

  
6. กิจกรรมหนูน้อยรักหนังสือ 2,000.00 2,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

 

3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 

1. กิจกรรมการผลิตสื่อ ใบงาน 
ใบความรู้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทางไกล 

15,720.00 20,000 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

วิชาการ 

 
 2. กิจกรรมให้ควำมรู้และป้องกัน

กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) 

4,280.00 - กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

วิชาการ 

 
4. โครงการเข้าค่ายพักแรม 1. กิจกรรมค่ายพักแรม 8,000.00 8,000.00 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. กิจกรรมอบรม ประชุม และ
สัมมนา 

4,000.00 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานบุคคล 

 
 2. กิจกรรมศึกษา ดูงาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4,000.00 6,500.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

 
2. โครงการนิเทศภายใน 1. กิจกรรมการนิเทศภายใน - 1,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานบุคคล 

 
3. โครงการจ้างครู 1. กิจกรรมการจ้างครู 60,000.00 60,000.00 รายได้

สถานศึกษา 
บริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,595.00 9,485.00 เรียนฟรี วิชาการ 

  2. ค่าหนังสือเรียน 32,554.00 33,229.00 เรียนฟรี วิชาการ 
  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 19,560.00 18,780.00 เรียนฟรี วิชาการ 

 
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
26,560.00 25,370.00 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
วิชาการ 

 
2. โครงการรับนักเรียนสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 

1. กิจกรรมการรับนักเรียน - 2,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 
3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้ 

- 2,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 

 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน  
 
 
 

- 1,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

 

 3. กิจกรรมจัดซื้อและพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีส าหรับท า
กิจกรรมการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

- 2,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 
4. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

1. กิจกรรมอาหารกลางวัน 

ส าหรับเด็กนักเรียน 
228,000.00 252,000.00 อปท. บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
และการศึกษาวิถีใหม่ 

1. โครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้ 

1. กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวใน
แปลงและในกระถางพลาสติก
พร้อมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า 

2,000.00 4,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

 
 2. กิจกรรมการท าขนม - 4,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2,000.00 14,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

วิชาการ 

 

2. โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารงานงบประมาณ 

1. กิจกรรมการจัดท าระบบบัญชี
งานการเงินและงานพัสดุ 

3,000.00 4,500.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงาน
งบประมาณ 
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565 

  
2. กิจกรรมการจัดท าแผนและ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 

- 4,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงาน
งบประมาณ 

 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ดียิ่งขึ้น 

5,000.00 5,000.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 
 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณโรงเรียน 
18,000.00 15,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานทั่วไป 

 
 3. กิจกรรมโรงอาหารสะอาด 

นักเรียนปลอดภัย 
5,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานทั่วไป 

 
 4. กิจกรรมสุขาภิบาลห้องน้ าห้อง 

ห้องส้วม 
3,000.00 5,000.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานทั่วไป 

 
4. โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครอง 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 500.00 อุดหนุน 
รายหัว 

บริหารงานทั่วไป 

 
 2. กิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครอง - 500.00 อุดหนุน 

รายหัว 
บริหารงานทั่วไป 

 
5. โครงการปรับปรุงพัฒนา
ห้องน้ า ห้องส้วม 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
ห้องน้ า ห้องส้วม 

- 100,000 รายได้
สถานศึกษา 

บริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ 5 

การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 

บทที่ 5 
การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

ตัวช้ีวัด และภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียน 
   โรงเรียนวัดมหาการ ได้ก าหนดผลผลิตตัวชี้วัดความส าเร็จ เมื่อสิ้นการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
  ระดับปฐมวัย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 
    : จ านวนเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดู
      ดูแลความปลอดภัยของตนได้ 
    : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ 

  แสดงออกทางอารมณ ์
: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น  
  สมาชิกท่ีดีของสังคม 
: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ       
  การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
: ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 

     : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการส านักประเมิน  
         ภายนอกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

ระดับประถมศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

: จ านวนนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

: ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดับชาติ 
: ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
: ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน 

       : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการส านักประเมิน
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ภาพแห่งความส าเร็จ 
   นักเรียน : มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้     
มีทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีจิตส านึกในความเป็นประชาธิปไตย 
การด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
  ครู : มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความ สามารถและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  ผู้บริหารโรงเรียน : เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีสมรรถะการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของผู้บริหารมืออาชีพ 
  องค์คณะบุคคลโรงเรียน : จัดการศึกษา มีความรับผิดชอบต่อองค์กร ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการ 
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู่ความส าเร็จ และเป็นทีมงานที่สมบูรณ์แบบ 
  ผู้ปกครองนักเรียน :  ยอมรับ และพึงพอใจ ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ให้นักเรียน 
ประสบผลส าเร็จจนจบการศึกษาชั้นสูงสุด 
  โรงเรียน : เป็นโรงเรียนดี ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียน

โรงเรียนวัดมหาการไดด้ าเนินการดังนี้ 

 1. ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  

1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน 

2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆ จะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท าให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 

3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
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5) หลักความรับผิดชอบ คือการด าเนินการใดๆ จะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 
พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  

6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดความคุ้มค่าและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
งานมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2. การนิเทศ ก ากับติดตาม  
โรงเรียนวัดมหาการได้ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2563 – 2565 โดยยึดหลักและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยให้ทุก
คนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมชื่นชมผลการปฏิบัติงานและได้น ากระบวนการบริหารแบบใจใสใจ 
(1C4R) มาใช้ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กระบวนการบริหารแบบใจใสใจ (1C4R) 5 ขั้นตอน  
1. ขั้นรู้เข้าใจ (Recognizing and understanding the Project) โดยการร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป้าหมายที่จะด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
   - ศึกษาแนวคิดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาแนวคิดการ
บริหารโครงการ  

2. ใส่ใจปฏิบัติ (Caning Practice) 
- ประกาศนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

3. เร่งรัดทบทวน (Intensive Review Process) เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบงานในแตล่ะกิจกรรมของ
โครงการจะมีการประเมินทับกวนผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน 

  - ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 
- ประเมินปัญหาอุปสรรคในการท ากิจกรรม 
- ประเมินความก้าวหน้าในการจัดท าโครงกามกิจกรรม  

4. ประมวลผลลัพธ์ (Processing Result) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าที่ได้ด าเนินการมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ โดยการประเมิน 

- ความคุ้มค่าของงาน 
- ประเมินความสม่ าเสมอของโครงการ  

5. น ากลับสู่การปฏิบัติใหม่ (Performance Review) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมจะมีการน าผล
มาเพ่ือ 

  - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องบุคคลที่ท าความดี 
- สรุปแนวปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศ 
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3. ระบบการติดตามประเมินผล 
โรงเรียนวัดมหาการได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาการ พ.ศ.2563 - 2565 ดังนี้  
1) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4) ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

5.1) ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
5.2) ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

แล้ว   
   6) น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
 

 

 

 
 
 


