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 คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔  ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง  นอกจากนั้นยัง
คำนึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังคำนึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่งดำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒              
พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นสาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา
ของชาติเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกกลุ่มงาน และบุคลากรทุกคนภายใต้การให้คำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสลาคาดหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าเสลาอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 

 
                                           โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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ส่วนท่ี  ๓  แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์......................................................................................๑๗ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสำหรับนักเรียนปฐมวัย  
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา  
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทัศนศึกษา  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านสะเต็มศึกษา(STEM)และกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ  
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโคดด้ิงและการใช้บอร์ดอัจฉริยะ  
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางเทคโนโลยี  
โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  
โครงการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม  
โครงการแนะแนวการศึกษา  
โครงการพัฒนานักเรียนด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพในสถานประกอบการ  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันสำคัญ  
โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนาห้องสมุด  
โครงการปรับปรุงและบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์สะเต็มศึกษา  
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและพลานามัย   
โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู ้  
โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา (อัตราจ้าง)  
โครงการพัฒนาระบบนิแทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O- NET,NT,LAS ข้อสอบกลาง  
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โครงการ MKJ English Singing Contest  
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  



 

 

โครงการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
โครงการส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม  
โครงการประหยัดไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
โครงการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม  
โครงการธนาคารโรงเรียน SMSS  
โครงการปัจฉิมนิเทศ อนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6  
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
โครงการจัดซื้อพัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
โครงการเสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพีบง  

ส่วนท่ี ๔ การกำกับ  ติดตาม ประเมิน และรายงาน......................................................................๑๕๗ 
ภาคผนวก 
            การกำหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
                การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
                สถานศึกษา 
   การกำหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
               การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
               สถานศึกษา 
                คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน 



๑ | แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  ท่ีต้ัง ๑๙๙๙  หมู่ ๓  ถนนสุขุมวิท  ตำบลสำโรงเหนือ  

อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต ๑  โทร ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕   โทรสาร ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕  e-mail : 

Mahaphab@hotmail.com  website : WWW.MKJ.AC.TH    

โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ 

งาน ๖๑ ตารางวา  มีเขตพื้นท่ีบริการ ๖ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๖, หมู่ ๗ และหมู่ ๘  

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๒.๑   ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร  โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๔๒-๔๓๙๗  

e-mail :  mahaphab@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๑ ปี ๖ เดือน 

 

 
 



๒ | แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

  
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 
 (ปี) 

 
หมายเหตุ ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ - ๕๘  
รองผู้อำนวยการ - - - - - - -  
ครูประจำการ ๘ ๓๓ - ๒๘ ๑๔ - ๓๔  
ครูอัตราจ้าง  ๖ - ๖ - - ๓๐  
บุคลากรทางการศึกษา ๑ ๓ ๑ ๓ - - ๓๕  
นักการ/ภารโรง ๒ - ๒ - - - ๕๐  

รวม ๑๒ ๔๒ ๓ ๓๗ ๑๕ - ๓๘  

 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔)    

    ๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ ๙ ๗ ๑๖ 
อนุบาล ๒ ๑๗ ๗ ๒๖ 
อนุบาล ๓ ๒๑ ๑๕ ๓๖ 

รวมอนุบาล ๔๗ ๒๙ ๗๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๒ ๑๑ ๓๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๓ ๒๑ ๔๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๒๘ ๔๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘ ๒๑ ๓๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๒ ๔๒ ๖๔ 
รวมประถมศึกษา ๑๑๙ ๑๓๙ ๒๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๔ ๓๒ ๖๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๓ ๔๐ ๑๑๓ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๘ ๔๓ ๙๑ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕๕ ๑๑๕ ๒๗๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๒ ๑๗ ๒๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘ ๑๐ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๗ ๓๖ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๙ ๔๔ ๙๓ 

รวมนักเรียนทั้งหมด ๓๗๐ ๓๒๗ ๖๙๗ 

 
๕.  ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
๑.  เงินงบประมาณ ๓,๗๕๘,๖๒๖ ๑.  งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑,๕๓๑,๘๔๔ 
๒.  เงินนอกงบประมาณ ๒,๘๖๗,๖๘๓ ๒.  งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
๔,๓๙๒,๖๕๗ 

๓.  เงินอื่นๆ (รายได้สถานศึกษา) ๑๙๐,๑๕๐ ๓.  งบอื่น ๆ  (ระบุ) ๕๘๕,๙๖๔ 
รวมรายรับ ๖,๘๑๖,๔๕๙ รวมรายจ่าย ๖,๕๑๐,๔๖๕ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม/ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานท่ี  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

     

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น      

มาตรฐานท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

มาตรฐานท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มาตรฐานท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี ๑o  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 

❖ โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย ๘๗.o๖  ระดับคุณภาพ : ระดับ 

ดี 

❖ ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง            ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และสะท้อน

เอกลักษณ์สถานศึกษา การให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีของ

สังคม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จากปรัชญาได้นำมา

กำหนดเป็นคำขวัญ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของโรงเรียน ให้มีคุณภาพว่า “ เลิศวิชา 

จรรยาดี มีคุณธรรม” เอกลักษณ์ทางการศึกษาของโรงเรียน “ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีจิตอาสา ”วัฒนธรรม

องค์กร “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” สถานศึกษายังมีโครงการพิเศษภายในสถานศึกษา เช่น พฤติกรรม

ด้านการสูบบุหรี่ พฤติกรรมด้านการหนีเรียน โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เ ช่น 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ กิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงบูรณาการลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีหลักในการ

ดำเนินชีวิตได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน

ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรมนำความรู้ โครงการดำเนินการประสบความสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือ

จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

๓. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะเป็นผู้นำ มีคุณธรรม

และจริยธรรม ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PONGSAK MODEL มาใช้ในการบริหารจัดการ

งาน P = Participation การมีส่วนร่วม O = Organization Learning   การเรียนรู้ขององค์กร   

N = Networking การสร้างเครือข่าย G = Good Governance การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธ ร รมาภ ิ บ าล  S =  Strategic Management การบร ิ ห า รย ุ ทธศาสตร ์  A =  Attitude  

Development การพัฒนาทัศนคติ  K = Knowledge Management การจัดการความรู้ การ

บริหารจัดการ ครอบคลุมทุกด้านทำให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ส่งผลทำให้มี

สัมพันธภาพที่ดีของคนในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
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และองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทำให้โรงเรียนมีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมและมี

ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรมเผยแพร่นำวิธีปฏิบัติท่ี

เป็นเลิศ  (Best  Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการทุกด้านของโรงเรียน  

๔. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรยีน

เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข มีศักยภาพ บูรณาการความรู้ไปใช้ในทักษะการดำรงชีวิตตามแนว

วิถีพุทธ และมีความเป็นไทย โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร 

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลัก

ปรัชญาดังกล่าวมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑.  ครูควรแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสรุปให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นฝึกทักษะปฏิบัติให้ผู้เรยีน
ร่วมคิดร่วมทำมากขึ้น 
  ๒.  สถานศึกษาควรวางแผนวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้เรียนที่เรียนได้ช้ามีศักยภาพทางการเรียนรู้ไม่
ทัดเทียมเพื่อน ครูควรใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เน้นการ
ฝึกทักษะปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมคิดร่วมทำให้มากขึ้น มีการแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเรียนการสอน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จอย่างเป็นระบบ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสรุปให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ โดยใช้แบบทดสอบท่ีหลากหลาย กิจกรรมค่ายบูรณาการ
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ 
 ๒.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการใช้ และการเตรียมส่ือการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับกิจกรรม หรือหน่วยการเรียนรู้ เช่น การศึกษาดูงาน การสังเกตการณ์สอนครูที่มี
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ความสามารถในการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์
ในการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 

สถานศึกษาจัดทำโครงการการดำเนินโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับตั้งแต่ 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนนโยบาย กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 
โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนด
กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาครูไปสู่การจัดหลักสูตรและประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสอนควบคู่ก ับการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เร ียนและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพื่อตระหนักในคุณค่า เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและการปฏิบัติตนให้มี
ทักษะชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคมด้วยความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ ้มกัน เพื่อขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู ่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมในการนำคุณธรรมเน้นหลักในการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านสถาบัน
ศาสนา ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนประชุมวางแผนการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการประเมินผู้เรียน จัดนิทรรศการผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สรุปรายงานการดำเนินงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื ่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จำนวน ๑๙ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้คุณธรรม
พื้นฐานแปดประการ ฐานการเรียนรู้ธนาคารเพื่อส่ิงแวดล้อม ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร ฐานการเรียนรู้
อุทยานมัจฉา ฐานการเรียนรู้อุทยานดอกไม้ ฐานการเรียนรู้จักรยานน้ำ ฐานการเรียนรู้ธนาคารความดี 
ฐานการเรียนรู้เสาสุขกายโต๊ะสุขใจ ฐานการเรียนรู้น้ำมันไบโอดีเซล ฐานการเรียนรู้น้ำมหัศจรรย์ ฐานการ
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เรียนรู้คลินิกคุณธรรม ฐานการเรียนรู้เล่นอย่างพอเพียง ฐานการเรียนรู้กินอย่างพอควร (น้ำสมุนไพร) ฐาน
การเรียนรู้บัญชีรับ-จ่าย ฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน MKJ BANK ฐานการเรียนรู้ผักลอยฟ้า ฐานการ
เรียนรู้สวนเกษตรเพื่อชีวิต ฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใจ จากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนการสอนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และโรงเรียน
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
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ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
    โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔   ด้าน 

ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การจัดการศึกษาเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษา  ที่จะต้องดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ  ดังนั้นผู ้บริหารสถานศึกษาควรใช้
กระบวนการไปพร้อมๆ กันคือ  การบริหารการศึกษา  การบริหารการจัดการเรียนรู้  และการบริหารการ
นิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะกระบวนการบริหารสถานศึกษามีการะบวนการบริหารท่ีมีคุณภาพ  ก็เช่ือได้ว่า
การบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
   การใช้ยุทธศาสตร์ ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำยุทธศาสตร์ การทำงานใหม่มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้  ในการนำนวัตกรรมหรือ
ยุทธศาสตร์มาใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  สามารถเป็นที่ปรึกษาของ
ทีมงานได้ ยุทธศาสตร์ท่ีนำมาใช้และทำให้ประสบผลสำเร็จ   เช่น   การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม   ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับทีมงานของตน  ซึ่งประกอบด้วยครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง   นักเรียน   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนางาน เช่น กระบวนการพัฒนาระบบครบวงจร ของ Deming Cycle  หรือ วงจร   
PDCA 
 ๑) Plan คือการวางแผนในการดำเนินงาน  
 ๒) Doคือการลงมือทำตามแผนท่ีวางไว้ 

 ๓) Check คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานกับแผน 
 ๔) Action คือการยึดถือปฏิบัต ิหากการดำเน ินงานบรรลุตามแผน ถ้าการ

ดำเนินงานยังไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 
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วงจรสู่ความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
  การตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์   “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้     ควบคู่คุณธรรม      มู่งสู่ทักษะอาชีพ 

เท่าทันเทคโนโลยี     มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม    น้อมนำความพอเพียง  ”    
อัตลักษณ์   “ ใฝ่รู้  ใฝ่ดี  มีจิตอาสา  ”    
วัฒนธรรมองค์กร  “ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย ”   
เอกลักษณ์    สถานศึกษาพอเพียง  
 
จุดเน้น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๒. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
๓. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๔. สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ภายใต้ MOU ระหว่าง ม.หัวเฉียว...... 
๕. นักเรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต 
๖. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

รว่มกนัวางแผน 

รว่มกนัปฏิบติั รว่มกนัปรบัปรุง 

รว่มกนัตรวจสอบ 
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๗. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภายใต้ทวิภาคี รวมทั้งหน่วยงานภายนอก  สถาน
ประกอบการ สู่การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ   

๘. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 

๙. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี การวิจัย การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

๑๐. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑๑. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
และยั่งยืน    

๑๒. ปลูกฝัง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและมี
ความสุข    

 
 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์สถานศึกษา
กำหนด 

๒. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามความ
ถนัดและความสนใจ 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต 
๕. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  สถานประกอบการ และสถานศึกษาภายใต้ทวิภาคี  

สู่การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ   
๖. ปลูกฝังและสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์

อย่างสูงสุดและยั่งยืน    

๗. ปลูกฝังให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง 

และมีความสุข   

๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

๙. พัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่ง 

การเรียนรู ้



 
 

๑๒ | แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยภายใน 

ด้านยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ความเจริญทางส่ือเทคโนโลยีทำให้นักเรียนมี
ช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อส่ือสาร                                        
๒.ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต สัญญาณอินเตอร์เน็ต                 
๓.ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง 

๑.ส่ือเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
และค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 

ด้านโครงสร้างองค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วมทั้งในส่วนขององค์กรท้องถิ่น ชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
 

๑.การกระจายอำนาจด้านการบริหารงานน้อย 
๒.ภาระงานมีหลายหน้าท่ีทำให้ขาดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน 
๓.การนิเทศติดตามงานไม่สม่ำเสมอ 
 

ด้านระบบองค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
๒.โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการติดต่อส่ือสาร 
๓.ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง 
๔.โรงเรียนมีการประสานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาโรงเรียน 

๑.ขาดการนำระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
๒.การกระจายสัญญาณของอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ท่ัวถึง 
 

 

 



 
 

๑๓ | แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ด้านทักษะบุคลากร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ครูสอนตรงตามวิชาเอก  
๒. ครูมีความรู้ความชำนาญในการจัดการเรียน
การสอน 
๓. ครูใฝ่เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.ครูบางส่วนไม่มีความชำนาญการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
๒.การขยายผลต่อยอดทักษะท่ีได้จากการพัฒนาสู่
ผู้อื่นมีน้อย 
 

ด้านคุณค่าร่วมในองค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ครูและบุคลากรในองค์กรให้ความเคารพซึ่งกัน
และกัน ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมขององค์กร มี
วิถีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ไม่มี 

ด้านบุคลากร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.มีการทำงานเป็นทีม 
๒.มีครูท่ีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
๓.ครูมีความสามารถพิเศษท่ีนอกเหนือจาก
วิชาเอก และสามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนท่ีมีความสนใจหรือตาม
ความถนัดได้ 
๔.ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
๕.มีครูตรงตามวุฒิการศึกษา 
๖.ครูมีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๗.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถ
ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๙.ครูมีความชำนาญด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑. ครูมีการอบรมสัมมนาน้อย 
๒.สถานศึกษาขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา ได้แก่ 
ปฐมวัย และภาษาไทย 
๓.การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
 



 
 

๑๔ | แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑o.ครูมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
๑๑.ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
๑๒. ครูและบุคลากรมีช่วงอายุท่ีอยู่ในวัยทำงาน 
๑๓.ครูและบุคลากรรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มตามศักยภาพ 
 

ด้านรูปแบบความเปน็ผู้นำ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
๒.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกล เน้นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารองค์กร 
๓.ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงานท่ี
ชัดเจนเหมาะสม ส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และมีรูปแบบการทำงานท่ี
หลากหลาย 
 

๑.การเปล่ียนแปลงหรือการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทำ
ให้บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตาม 
๒.การติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ท่ัวถึง 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยภายนอก 

ด้านลูกค้า 

โอกาส อุปสรรค 
๑.ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวทางด้านการศึกษาและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน 
๒.นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียม 
๓.นักเรียนมีท่ีอยู่อาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน 
๔.นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำทุกคน 
๕.นักเรียนมีจิตสาธารณะและรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

๑.นักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวแตกแยกส่งผลถึง
พฤติกรรมและการเรียนรู ้
๒.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มี
เวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่และ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียน 
 

ด้านการเมือง 

โอกาส อุปสรรค 
๑.องค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการศึกษา  
๒.ผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการสนับสนุนใน
ด้านการจัดการศึกษา 
๓. การตอบสนองนโยบายของรัฐส่งผลให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากช่องทางท่ีหลากหลาย
ตามสถานการณ์โลก   
 

๑.การปรับเปล่ียนผู้บริหารระดับสูงทำให้นโยบาย
ไม่ต่อเนื่อง 
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ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส อุปสรรค 
๑.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)
จาก สพฐ. 
๒.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและส่ิงของจาก
บริษัท ห้างร้านรอบๆบริเวณโรงเรียน 
๓.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
 

๑.ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอนทำให้ผู้ปกครอง
ประสบปัญหาด้านการเงิน 
 

ด้านสังคม 

โอกาส อุปสรรค 
๑.ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 
๒.สภาพชุมชนอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๓.มีภูมปัิญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
๔.ชุมชนร่วมอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๕. ชุมชนรอบโรงเรียนมีสถานประกอบการท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพ 
 

๑.สังคมท่ีมีความเส่ียงต่อการดำรงชีวิต เช่น ร้าน
เกม แหล่งมั่วสุม ฯลฯ 

 

ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส อุปสรรค 
๑.ความเจริญทางส่ือเทคโนโลยีทำให้นักเรียนมี
ช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อส่ือสาร 
๒.ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
๓.ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง 

๑.ส่ือเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
และค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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ส่วนที่ ๓ 

โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ ๔ 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
................................................................................ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ไดร่้วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวทางใน
การก ากบั ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบตัิงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการไวด้งัน้ี 
๑.การก ากับติดตาม 

- จดัท ารูปแบบการก ากบั  ติดตามงาน 
- จดัผูรั้บผิดชอบในการกบั ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากบั ติดตามงาน ดงัน้ี 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.การประเมินผล 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเคร่ืองมือประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได ้ ระหว่างด าเนิน

โครงการเพื่อดูความกา้วหนา้  และปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน และประเมินผลเมือ่
ส้ินสุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 

ดา้นปัจจยั 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อปุสรรค 

การก ากบั 

ติดตาม 

การปฏิบตัิงานตามแผนงาน/

โครงการ 

ปรับปรุงและพฒันางาน 
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๓.การตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความกา้วหนา้ของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากนอ้ยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานที่ก  าหนด   การตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ดงัน้ี 

๑.การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมนิตนเองในโรงเรียน 
เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผูม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตดัสินผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการและตอ้งกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  ซ่ึงการตรวจสอบน้ีอาจ
กระท าเป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ 

๒.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ไดร่้วมงาน/โครงการ ซ่ึงทาง 
โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผูป้กครอง ชุมชน โดยเนน้การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน/

โครงการ เพ่ือตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องงาน/โครงการที่ก  าหนดไว ้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันางาน/โครงการต่อไป 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ไดก้  าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ 
 ดงัน้ี 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

โดยผูม้ีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

หลงั 

ด าเนินการ 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

ขอ้มูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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๔.การรายงานผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซ่ึงเป็นภาระหนา้ที่ที่ส าคญัของโรงเรียนที่จะตอ้ง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ไดรั้บรู้ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนบัสนุนในการวางแผนพฒันา ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์ไดก้  าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/
โครงการ ดงัน้ี 
 ๑.รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมที่ก  าหนดไว ้โดย
ผูรั้บผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒  ระยะ  คือ 
ระยะที่ 1เดือน ตุลาคมระยะที่ 2เดือน มีนาคม 
 ๓.ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  

หน่วยงานตน้สังกดัไดท้ราบต่อไป  ซ่ึงมีสาระของเร่ืองที่จะรายงาน ดงัน้ี 
๑. ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

๓. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดดอ้ย และจุดพฒันาในอนาคต 

แนวทางการ 
 
 
 
 
 
 

 


