


 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนสุรณ์) 
เร่ือง อนุมัติใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) สนองแผนยุทธศาสตร์การจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 - 2567 เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันตามวัดถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ปีการศึกษา 2565 - 2567 ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์) 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 
 
 

   (นายบุญสม  จตุรานนท์) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                           โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 



 

คำนำ 
 

แผนพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๕  - ๒๕๖๗  ของโรงเร ียนบ ้านหนองบอน                  
(นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางใน การดำเนินงานของโรงเรียนตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้ เรียน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มนี้ จึงเป็นทิศทางการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ที่กำหนดให้ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ถือปฏิบัติตามขั้นตอน และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ทุกงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา จะทำให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ดำเนินไปอย่างมีทิศทาง           
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ข้อมูลทั่วไป  
  ชื ่อโรงเร ียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ที ่ต ั ้งเลขที ่ 141 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ                        
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โทร02-393-0308   
โทรสาร 02-383-8805 e-mail :  bnb.ac.th  website : bnb@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 เนื้อท่ี 4 ไร่ 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

พ.ศ. 2505 นายเชื่อม นางเชื้อ นัยนานนท์ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียน                
ต่อมานางชิต กล่อมจิต ซึ่งเป็นบุตรของนายเชื่อม นางเชื้อ  ได้บริจาคที่ดินสมทบอก 1 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 4 ไร่ 
ได ้ทำพ ิธ ีมอบให ้กรมสาม ัญศ ึกษา กระทรวงศ ึกษาธ ิการ โดยม ีหม ่อมหลวงป ิ ่น  มาลาก ุล  ร ั ฐมนตรี                                   
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั ้นเป็นผู ้รับมอบในการทำพิธี ครั ้งนี ้ ลูกของนายเชื ่อม นางเชื ้อ ทั ้ง 6 คน                     
ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน  60,000 บาท      

 พ.ศ. 2506  สร้างอาคารหลังแรก  แบบ 004  เป็นอาคารไม้ขนาด 8 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของ       
ทางราชการ 270,000 บาท สมทบด้วยเงินบริจาคของลูกนายเชื่อม นางเชื้อ 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น  330,000 
บาท  

 พ.ศ. 2507 วันที่ 18 พฤษภาคม เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.7)              
หลักสูตร พ.ศ. 2503 สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติ ชื ่อว่า                        
“ โรงเร ียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์ ) ” และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้งนายอมร  พงษาปาน                          
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพระโขนง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  

 พ.ศ. 2516  ได้โอนเข้าสังกัดโรงเรียนส่วนกลาง กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธ ิการ ต ั ้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จ ัดการศึกษา                         

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน โรงเรียน                     
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  เปิดสอนระดับชั ้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
สภาพภูมิศาสตร์   ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ลุ่ม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กทม. 
หน่วยงานต้นสังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ระดับที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  
 

mailto:bnb@hotmail.com
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ผู้บริหาร              นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ์          ผู้อำนวยการโรงเรียน    
วัน / เดือน / ปี ที่ก่อตั้ง   17  ธันวาคม  2507  
หมายเลขโทรศัพท์    02-3930308  โทรสาร  02-3838805  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธศากยะมุนีศรีหนองบอน  
ปรัชญาของโรงเรียน    นตฺถิ   ปญฺญา สมา   อาภา   :  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
คำขวัญ     มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม  
อักษรย่อ     ส.น.บ.  

   
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน                                      
 
 
ความหมาย                        นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้า    

                  ทางวิชาการ เปรียบดังแสงสว่างที่จะนำพาไป  
                            สู่ความสำเร็จ  ในอนาคต และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม 

สีประจำโรงเรียน                   เขียว – เหลือง   
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นสาละ  

                                                                   
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     โรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดล้อม   

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนน ได้รับมลพิษด้านเสียง รบกวนชั้นเรียนที่ติดถนนและต้องปิด
ประตูโรงเรียน, มียามเฝ้าเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  

สาธารณูปโภค     มีไฟฟ้า น้ำประปา ถนนคอนกรีต  

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ                     
ชั้นอนุบาลปีที่1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ   

1.   กลุ่มบริหารวิชาการ  
2.   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
3.   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4.   กลุ่มบริหารทั่วไป  
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แผนที่โรงเรียน 

 
2. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์  
  - วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

- วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  
            มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้   ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2561  
- โทร 098-5495164 

2.2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
- 
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 

ลำดับที่ รายช่ือผู้บริหาร ปีดำรงตำแหน่ง 
1 นายอมร  พงษาปาน พ.ศ. 2507 - 2521 
2 นายสุเมธ  ผลชอบ พ.ศ. 2522 - 2530 
3 นายศิริพันธ์  รักวงศ์วาน พ.ศ. 2530 - 2534 
4 นายประพันธ์  ผลัดรื่น พ.ศ. 2535 - 2540 
5 นายสวาสดิ์  หาญกลับ  พ.ศ. 2540 - 2542 
6 นางพิสมัย  ภักตร์นิกร  พ.ศ. 2542 – 2542 
7 นางสาวณัฏฐนันท์  ปั้นลายนาค   พ.ศ. 2542 - 2544 
8 นายธีรพงศ์  ศรีชัยภูมิ พ.ศ. 2544 - 2545 
9 นายเฉลิมพงษ์  ถนอมรัตน์ พ.ศ. 2545 - 2551 

10 นายอดิลักษณ์  เชาวนภัทร  พ.ศ. 2552 - 2555 
11 นายสุวรรณ  ยะรังวงษ์  พ.ศ. 2556 - 2558 
12 ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช พ.ศ. 2558 - 2561 
13 นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลำดับที่ รายช่ือ ตำแหน่ง 
1 นายบุญสม  จตุรานนท์ ประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2 นางวิไล  จันทนยิ่งยง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3 นางกัลยา  ช่ำชอง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4 นางรจนา  ตรีสุคนธ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5 นางนันทวัน  มรกฎจินดา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6 นางสุดใจ  จตุรานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
7 นายอนันต์  หิรนิล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
8 นายบุญเลี้ยง  กองคำ กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง) 
9 นางสาวภารวี  หริรักษ์ กรรมการ (ผู้แทนครู) 

10 นางจุฑารัตน์  นามวงศ์ กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
11 นางคนิตฐา  คฤหาสน์กนก กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน) 
12 นางสาริกา  แจ้งประจักษ์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น) 
13 พระอนุสรณ์ อัคคทีโป กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์) 
14 พระมหาคณิศร  วิรโช กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา) 
15 นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
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3. การบริหารจัดการศึกษา  
    โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารจัดการออกเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่ม

บริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management : SBM) 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

โรงเรียนมีเนื้อที่  4  ไร่  
- จำนวนอาคารถาวร  รวม  3  หลัง 
-  อาคารเรียน  4  ชั้น  2  หลัง 
-  อาคารเรียน  3  ชั้น  1  หลัง 
-  ศาลากิจศิริ  1  หลัง 
-    โรงอาหาร   1  หลัง 
- บ้านพักครู   1  หลัง 
- บ้านพักนักการภารโรง   1   หลัง 
- สนามเด็กเล่นอนุบาล    1   หลัง 
- สนามอเนกประสงค์      1   หลัง 

 

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  32   ห้อง 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  =      1    ห้องเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  =      2    ห้องเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  =      2    ห้องเรียน 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 =      2    ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 =      3    ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 =      3    ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 =      3    ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 =      3    ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =      3    ห้องเรียน 
ห้องเรียน Knowledge Sharing Room  จำนวน  22  ห้องเรียน 
จำนวนห้องประกอบ 

1) ห้องสมุด                        1  ห้อง  
2) ห้องพยาบาล          1  ห้อง  
3) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   1  ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   1  ห้อง 
5) ห้องดนตรี-นาฏศิลป์    1  ห้อง 
6)  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   1  ห้อง 
7) ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  1  ห้อง 
8) ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  1  ห้อง 
9) ห้องปฏิบัติการ ICT    1  ห้อง 
10)  ห้องจริยศึกษา    1  ห้อง 
11) ห้องการศึกษาพิเศษ    1  ห้อง 
12) ห้องประชุมกาญจนาภิเษกสมโภช  1  ห้อง 
13) ห้องประชุมนัยนานนท์   1  ห้อง 
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14) ห้องผู้อำนวยการ    1  ห้อง 
15) ห้องรองผู้อำนวยการ    1  ห้อง 
16) ห้องวิชาการ     1  ห้อง 

5. สภาพการณ์ปัจจุบัน 

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)   มีผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ดังแสดงในตาราง  ดังนี้ (ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  - 1 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  - - - 
ครู ค.ศ.4  - - - 
ครู ค.ศ.3  - 2 2 
ครู ค.ศ.2  2 7 9 
ครู ค.ศ.1  1 8 9 
ครูผู้ช่วย - 2 2 
ครูอัตราจ้าง 1 5 6 
ลูกจ้างประจำ       1 1 2 
พนักงานราชการ    1 - 1 
ลูกจ้าง 1 4 5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).. ธุรการ - 1 1 

รวม 7 31 38 

ตาราง   แสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามประเภทบุคลากร  เพศ  วุฒิการศึกษา 
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ข้อมูลห้องเรียน/นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2565 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2564 

 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล 3 ขวบ 1 11 9 20 28 

อ.1 2 20 21 41 19 

อ.2 2 15 17 32 26 

รวม 5 46 47 93  

ป.1 3 36 32 68 23 

ป.2 3 40 34 74 25 

ป.3 3 49 31 80 27 

ป.4 3 48 43 89 30 

ป.5 3 41 42 83 28 

ป.6 3 39 33 72 24 

รวม 18 251 215 466  

รวมทั้งหมด 23 297 262 559  
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพ 

สภาพของสถานศึกษา  
 

1. ความสำคัญ  
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและ          
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  
จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน สภาพภายในและภายนอก เป็นบริบทที่สำคัญในการ

ตัดสินใจ เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดว่าทิศทางการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนเป็นอย่างไร โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ เทคนิค SWOT 
ตามแนวคิด การวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก จากหัวหน้างาน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้ 

2.1 วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก STEP  

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวช้ีวัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไม่เอื้อ 

(อุปสรรค) 
1.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social – cultural 
factors)(S) 

- ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้าน  
- สภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนเหมาะสม         
มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอ้ืออำนวยต่อ       
การเรียนการสอน  
- นักเรียนมีความพร้อมในการใฝ่เรียนรู้  
- หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

 
 

 
√ 
 
√ 
√ 

√ 

    
2.  ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
factors) (T) 

-  เทคโนโลยีสมัยใหม่  มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ทำให้ต้องจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
- ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต ) ทำให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค 
ส่งผลทำให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- วัสดุอุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนมี  
ความพร้อมทุกห้องเรียน  

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวช้ีวัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไม่เอื้อ 

(อุปสรรค) 
- ระบบอินเตอร์เน็ตได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับ
สื่อการสอน 
- นักเรียนยังไม่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
- การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลแก่ ครู และนักเรียนไม่เพียงพอ 

√ 
 
 
 
√ 

 
 

√ 
 
 

3.  ด้านเศรษฐกิจ
(Economic factors) (E) 

- ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณภาครัฐ 
- ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้การระดมทรัพยากร
ท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ลดน้อยลง 
-  ผู้ปกครองว่างงาน และมีรายได้น้อยลง 
- ภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
-  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน
ต่าง ๆ ชุมชนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
√ 

 
 

4.  หมวดการเมืองและ
กฎหมาย 
(Political and legal 
factors ) (P) 

- นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
-  พ.ร.บ. กำหนดแนวทางและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจ ฯ 
- การเมืองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนในด้าน
การศึกษาน้อยลง 
- นโยบายรัฐบาล และคณะรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
บ่อย ทำให้แนวทางการจัดการศึกษาไม่แน่นอน 

√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 2S4M 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวช้ีวัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ด้านโครงสร้างและ
นโยบายองค์กร 
(Structure) (S1) 

-  การจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-  การสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน 
เป็นที่รับรู้เข้าใจทั่วถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
-  การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
- นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ 
-  การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
- ครูมีภาระงานพิเศษมาก การเตรียมการสอนไม่
เต็มประสิทธิภาพ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

2. ด้านการบริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน (Service 
/ Products) (S2) 

- หลักสูตรและการจัดแนวการเรียนการสอนยังไม่
เป็นระบบ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมวิทยาการ และสามารถนำไปแก้ปัญหาปฏิบัติ
จริงได้ 

 
 

√ 
 
 
 
 

 - การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
-  การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของผ
นักเรียน ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพ (เช่น ดนตรี ศิลปะ  กีฬา)  สุขภาพ
กาย  สุขภาพจิต   
-  นักเรียนยังไม่มีทักษะและนิสัยการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

√ 
 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวช้ีวัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

-  นักเรียนมีทักษะในการจัดการและการทำงานที่
ถูกต้อง ผลงานมีคุณภาพ รักการทำงานมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม 
-  นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ตาม
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นและกลุ่ม
วิชาการและความสามารถในการสื่อสาร 
-นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดีและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
- นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่
ครอบคลุมพัฒนาการและสมรรถภาพกาย 
พฤติกรรม การบริโภค การออกกำลังกาย การดูแล
รักษาสุขภาพและสวัสดิภาพการปลอดจากภาวะ
เสี่ยงจากสิ่งเสพติดมอมเมา มีมนุษย์สัมพันธ์  
การปรับตัวและแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
-  นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และมีบุคลิกภาพ
ที่ด ี
- มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
เอ้ือแก่การเรียนรู้ 
- การให้บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านบุคลากร (Man) 
(M1) 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อม
รับความรู้ที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งด้านการจัดการเรียนการ
สอนและงานพิเศษ 
- บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
- บุคลากรสอนไม่ตรงเอก 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
√ 

4. ด้านการเงิน (Money) 
(M2) 

- การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษา 

√ 
 
 

 
 
 



๑๓ 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวช้ีวัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการและเป็นระบบ 
- ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนา
การศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนเป็นอย่างดี 
- ทุนสำรองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ 
- เงินสำหรับจ้างครูอัตราจ้างไม่เพียงพอ 
 

√ 
 
√ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
√ 
√ 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) (M3) 

-  ความสามารถในการจัดหาพัสดุได้ตามความ
ต้องการ ประสิทธิภาพในการใช้ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานได้ดี 
- อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวน
นักเรียน 
- โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
- อาคารสถานมีความพร้อมในการให้บริการแก่
ชุมชน และองค์กรภายนอก 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

6. ด้านการจัดการ 
(Management) ( M4) 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่าง
เป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
-  การบริหารจัดการที่เป็นระบบคล่องตัวลด
ขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
-  มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  การปฏิบัติตามแผนทุกแผน 
-  การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ดำเนินงานตามแผนและนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อ
ชุมชนแพร่หลาย 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔ 
3. สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆดังนี้  

❖ จุดแข็ง 
1. โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) มีระบบบริหารงบประมาณตามระเบียบ โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได ้
3. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
6. การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และ

องค์กรอื่นเป็นอย่างด ี
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับ

ความรู้ที่ทันสมัย 
8. จัดทำและปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
9. การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินงานตามแผนและนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 
10. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
11. การปรับปรุงบริเวณ อาคาร สถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาดร่มรื่นสวยงาม 
❖ จุดอ่อน 
1. ครูมีภาระงานพิเศษมาก การเตรียมการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
❖ โอกาส  
1. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  
3. สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนเหมาะสมมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการ

สอน 
❖ อุปสรรค  
1.  ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  
2. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้การระดมทรัพยากรท้องถิ่นและเอกชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ลดน้อยลง 
3. นโยบายรัฐบาล และคณะรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้แนวทางการจัดการศึกษาไม่แน่นอน 

 



๑๕ 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  ได้ตระหนักถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของ
ในหลวงร ัชกาลท ี ่  10 แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิพ.ศ.  2560 - 2579 นโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
มาตรการและแนวทางมาเป็นกรอบในการบริหารคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

วสิัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 

แผนปฏิบัตกิารประจำปี 

ปีงบประมาณ 2565 

นโยบายของรัฐ 
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 

และกฎหมายการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

 

 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

    ปีงบประมาณ 2565-2567 

 

สภาพปัจจุบันของสังคม 

 



๑๖ 
1. วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)    
 

      “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์  มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เลิศล้ำวิถีพุทธ”  
  
2. พันธกิจ (MISSION) โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21  
2) พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเห็น

คุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
4) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม ประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาอื่นที่นับถือ 
         ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6) พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นคนดีและมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 นำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อและนวัตกรรม 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
9) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของ

ท้องถิ่น 
10)  พัฒนากระบวนการและสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นสังคม                       

                แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

11) พัฒนาระบบประกันภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านจุดเน้นสถานศึกษา 
12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย  

จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
3. เป้าประสงค์ (GOAL) โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 



๑๗ 
3) ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเห็นคุณค่าของการ

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
4) ผู้เรียนมีคุณธรรม ประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ และเห็นคุณค่าในการ

ประพฤตตินเป็นคนดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
         ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

5) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6) ครูเป็นคนดีและมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  
7) ครูมีความสามารถในจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 นำเทคโนโลยีมา

ใช้ในการสร้างสื่อและนวัตกรรม 
8) ชุมชนและองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
9) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น 
10) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ               

ที่ 21 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
11) สถานศึกษามีระบบประกันภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านจุดเน้นสถานศึกษา 
12) สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
ผลผลิตหลัก  

- จำนวนนักเรียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับที ่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                   
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
4. กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนามาตรการส่งเสริมตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

การดำเนินการเพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการ
ดำเนินการ 5  กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพมาตรฐานและทักษะในศตวรรษที่ 21  
 1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 



๑๘ 
  2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมปลูกฝังให้ผู ้เร ียนเห็น
ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 
  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสอนวิทยาการคำนวณ ( Coding )ตลอดจนจัดการเรียนการสอนใน       
เชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดมุมมองของผู้เรียนให้มากข้ึน 
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ           
มีความรับผิดชอบ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การใช้สื่อเทคโนโลยี การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้  
 2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสตร์พระราชา ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน และ
พัฒนาความสามารถเฉพาะทางของตนเอง 

6. สร้างเสริมขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการทำงานและพัฒนาองค์กรได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  

7. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กระจายภาวะผู้นำและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้ภายใต้การคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของชุมชน 
  2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอหลากหลาย
รูปแบบ 
 4. ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการนิเทศติดตามทั้งจากผู้บริหาร และจากการ
มีส่วนร่วมของเพ่ือนครูในโรงเรียนและใช้กระบวนการ PLC รวมทัง้ Coaching and Mentoring  

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  



๑๙ 
6. วางแผนการทำงาน เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมคิด ร่วมทำร่วมและตัดสินใจ  
6.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
7.  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                                                        

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
1. พัฒนาระบบงานพัสดุและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุก

ห้องเรียน และห้องพิเศษ พร้อมทั้งจัดหาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการศึกษาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมเครือข่ายและระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
2. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ  
 3. สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบองค์กรอย่างเป็นระบบ 
เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูผู้ปกครอง ฯ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด  
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม              

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีศักยภาพในการเรียนรู้และการศึกษาต่อ  รวมทั้งการประกอบอาชีพ  จึงกำหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้  
          1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
   2) ซื่อสัตย์สุจริต  
   3) มีวินัย  
   ๔) ใฝ่เรียนรู้  
   5) อยู่อย่างพอเพียง  
   6) มุ่งม่ันในการทำงาน  



๒๐ 
   7) รักความเป็นไทย  
   8)  มีจิตสาธารณะ 

 

 

 



๒๑ 
 

ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ระยะ  3  ปี (2565 - 2567) 
 

การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียน
ทุกคน ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ได้
ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรในวัยเรียน ให้มีความพร้อมและทักษะดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นใน
การจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ทิศทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงกำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. จุดเน้นในการจัดการศึกษา  

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ
การจัดการศึกษา ดังนี้  

1. ระดับปฐมวัย “พัฒนาการครบทุกด้าน”  
2. ระดับประถมศึกษา “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”  
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ โดยน้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และปฎิบัติตนตามหลัก
คำสอนของพระพุทธศาสนา 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จากการศึกษาวิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10 ยุทธศาสตร์ชาติ      
พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวของ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1จึงกาหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยกำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จ และตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๒๒ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพมาตรฐานและทักษะในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 2565 2566 2567 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ 
ในศตวรรษท ี ่  ๒๑ ม ีส ุขภาวะที่
เ ห ม า ะสมตามว ั ย  ม ี ค ุ ณ ธ ร รม             
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง      
มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพลโลกที่ดี 
 

 1. ร้อยละของนักเรียนที ่มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื ่อสารผ่านเกณฑ์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
การเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป  
3. ร ้อยละของนักเร ียนที ่มี
ความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
4.  ร ้ อยละของ เ ร ี ยนท ี ่ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับ ดีขึ้นไป 
5. ร ้อยละของนักเร ียนที ่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับ ดี ขึ้นไป 
6. ร ้อยละของนักเร ียนที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 
7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ ระดับ ดี ขึ้นไป 
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85 
 
 

82 
 
 
 

85 
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77 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

85 
 
 
 

88 
 
 
 

92 

85 
 
 
 

80 
 
 

94 
 
 
 

92 
 
 

88 
 
 
 

92 
 
 
 

95 

1.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน
และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.โครงการแนะ
แนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3.โครงการการ
แก้ปัญหาการอ่าน
ออก-เขียนได้
ภาษาไทย 
4.โครงการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
๕.โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
๖.โครงการการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
7.โครงการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
จัดการเรียนรู้ 
8.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๙.โครงการ
กิจกรรมวันสำคัญ 



๒๓ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 2565 2566 2567 
10.โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
11.โครงการ 
โรงเรียนสุจริต 
12.โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 2565 2566 2567 
  1. ครูเป็นผู้มีจิตวิญาณความเป็นครู มีความ
แม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู ้ที ่หลากหลายตอบสนองผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
2. ครูกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการ
ว ัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1. ร้อยละของการพัฒนา
ตนเองของคร ูให ้ม ีท ักษะ 
ความรู ้ และความชำนาญ
ด ้ า น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น       
การสอน 
2 .  ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ
ความสามารถในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ ท ี ่ เ อ ื ้ อต่ อ      
การเรียนรู้ของครู 
3. ร้อยละความสำเร็จของ
คร ูในการบร ิหารจ ัดการ         
ช ั ้นเร ียนเชิงบวก และจัด     
การเรียนการสอนแบบเชิง
รุก 
4. ร้อยละความสำเร็จการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้
ข ้ อม ูลสะท ้อนกล ับ เ พ่ือ
พ ัฒนาและปร ับปร ุ งการ
จัดการเรียนรู้ 
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88 
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90 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 

95 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

94 

1.โครงการพัฒนา
ครูมืออาชีพ 
2 . โครงการก าร
พ ัฒนาบ ุ คลากร
แ ล ะ ส ร ้ า ง ข วั ญ
กำลังใจ 
๓.โครงการการวัด
และประเม ิ นผล
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 



๒๔ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
2565 2566 2567 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับของชุมชนสังคม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ และการบริหารแบบร่วมมือ 
2. โรงเร ียนม ีหล ักส ูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรเสริมที่มีความหลากหลาย เพ่ือ
ตอบ สนองความต้องการของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

1.ร้อยละความสำเร็จมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร 
4. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
หลากหลายรูปแบบ 
6.การนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
7. การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
8. ระดับความสำเร็จ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 1.โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒.โครงการ
พัฒนาการเงิน  
บัญชี  และพัสดุ 
๓.โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๔.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๕.โครงการ
สาธารณูปโภคและ
วัสดุเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 
 
 

  
 
 
 
 
 



๒๕ 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
2565 2566 2567 

1. ประชากรวัยเร ียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาอย่างทั ่วถึง มี
ค ุ ณ ภ า พต า ม เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สถานศึกษามีสภาพ แวดล้อม
สวยงาม น่าอยู่ ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ใน
ทุกมิต ิ

1. การพ ัฒนาระบบงาน
พัสดุและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อการจัดการ
เร ียนการสอนให ้ครบทุก
ห้องเรียน และห้องพิเศษ  
2.  การพัฒนาระบบด ูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  
4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
 

84 
 
 
 
 

86 
 

90 
 

86 

88 
 
 
 
 

89 
 

93 
 

90 

92 
 
 
 
 

92 
 

95 
 

92 

1.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
2.โครงการประกัน
อุบัติเหตุหมู่สำหรับ
นักเรียน 
๓.โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและ
บุคลากร 
๔.โครงการอาหาร
กลางวัน 
๕.โครงการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
๖โครงการห้องสมุด
มีชีวิต สุดล้ำนำ
ปัญญา 
๗.โครงการจ้างครู
ต่างชาติ บุคลากร
เชี่ยวชาญและ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมเครือข่ายและระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ 2565 2566 2567 
 1.โรงเรียนมีระบบเครือข่ายร่วมมือ
ก ับช ุมชนและผ ู ้ปกครอง ในการ
พ ั ฒ น า ก า ร ศ ึ ก ษ า อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละความสำเร็จการ
ประสานความร ่วมมือกับ
ช ุมชน ภาคเอกชน และ
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ใ นก า ร จั ด
การศึกษาระดับพื ้นที ่ เพ่ือ
พ ั ฒ น า ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
โรงเรียน  
2. ร้อยละความสำเร็จการ
สร้างความเข้มแข็งในการมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ช ุ ม ช น 
ผ ู ้ปกครอง ศ ิษย ์เก ่าด ้าน
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

84 
 
 
 
 
 
 

84 

88 
 
 
 
 
 
 

88 

90 
 
 
 
 
 
 

90 

1.โครงการระดม
ทุนและทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
๒.โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
สัมพันธ์ชุมชน 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ส่วนที ่5 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 

 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ร้อยละ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที ่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของ ตนเองได้ 

94 95 96 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้       94 95 96 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

94 95 96 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได ้

94 95 96 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ร้อยละ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

94 95 96 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 94 95 96 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 94 95 96 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 94 95 96 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

94 95 96 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 94 95 96 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ร้อยละ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

94 95 96 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

94 95 96 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 94 95 96 



๒๘ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

94 95 96 

 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 
1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 75 77 79 
2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
75 77 79 

3 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 75 77 79 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 77 79 81 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 77 79 
6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 96 97 98 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 92 94 96 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88 91 94 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 88 91 94 
4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 88 91 94 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 90 93 95 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 93 95 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 93 95 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 93 95 



๒๙ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ร้อยละ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

90 93 95 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

90 93 95 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ร้อยละ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 93 95 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 90 93 95 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 93 95 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

90 93 95 

๓.๕  มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 93 95 

 

หมายเหตุ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
     1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
     2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
     3. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่กำหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 




