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คำนำ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2562 เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
โดยการดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ทราบถึงการ
ดาเนินงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่ต้องดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
คณะผู้จัดทา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทาให้เอกสารฉบับนี้
สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สาหรับใช้เป็นแนวทางต่อไป
คณะผู้จัดทา
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สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี
เดิ ม จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ป็ น ถิ่ น ฐานบ้ านเมื อ งแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐๐ปี นั บ ตั้ ง แต่ รั ช สมั ย สมเด็ จ พระ
นารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาคือ เมื่อพุทธศักราช๒๒๐๒มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมือง
เมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรี
อยุธยาซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากขึ้นเป็นลาดับต่อมาในแผ่นดินสมเด็ จพระเจ้าตากสิน
มหาราช แห่งกรุงธนบุรีชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร อีกเป็นครั้งที่ ๒สมเด็จพระเจ้า
ตากสิน-มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกและครั้งสุดท้ายในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศ
ไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสาม
โคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้ านภาลัยทรงเอาพระทัยใส่ ดูแลทานุบารุงชาวมอญเมืองสามโคกมิได้ขาด
ครั้งเมื่อเดือน ๑๑พุทธศักราช ๒๓๕๘ได้เสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรที่เมืองสามโคกและประทับที่พลับพลา
ริ มแม่น้ าเจ้ าพระยาฝั่ งซ้ายเยื้ องเมืองสามโคกยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากัน
หลั่ งไหลน าดอกบั วขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสั กการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยั งความซาบซึ้งในพระราชหฤทัย
เป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันนั้น
ตรงกับวันที่ ๒๓สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๕๘ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวชื่ อเมืองปทุมธานีจึงได้กาเนิด
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ในปี พุ ท ธศั ก ราช๒๔๖๑พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ใ ช้ ค าว่า
“จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ต่อมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุ มธานี
เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น ๗อาเภอดังที่เป็นเช่นปัจจุบันนี้
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนามเมืองประทุมธานีเป็นต้นมา
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ก็ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น เป็ น ล าดั บ เป็ น จั ง หวัด ที่ อุ ด มสมบูร ณ์ มี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์
อื่ น ๆ เป็ น ของตั ว เองซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ช าวปทุ ม ธานี ภ าคภู มิ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง และเป็ น จั ง หวั ด ในเขตปริ ม ณฑลที่ มี
ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้
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ตราสัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ ๒ข้าง
ดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า "ปท"
คาขวัญของจังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ธงประจาจังหวัดปทุมธานี

ความหมายของธงประจาจังหวัด
สีน้าเงิน

หมายถึงพระมหากษัตริย์

สีขาว หมายถึงศาสนา
ดอกบัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว
ความสาคัญของธงประจาจังหวัดปทุมธานี
เป็นการเชิดชูเกียรติของจังหวัดบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจชาวจังหวัด
ปทุมธานีให้มีความรักท้องถิ่นและมีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความเจริญและมีความเอื้ออารีต่อกัน
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ชื่อดอกไม้

ดอกบัวหลวง

ต้นไม้ประจาจังหวัด

ชื่อพรรณไม้ปาริชาติหรือทองหลาง
ชื่อวิทยาศาสตร์Erythrinavariegata
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุมธานีมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,111,376 คน เป็นประชากรชาย
527,945 คน และประชากรหญิง 583,431 คน ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัด 730.76 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร
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ด้านสังคม
๑. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ , โรงเรียนสายปัญญา รังสิต , โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต , โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม , โรงเรียนปทุมวิลัย
โรงเรียนคณะราฎร์บารุงปทุมธานี , โรงเรียนสามโคก , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
๒. มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัยรังสิต
ด้านประชากร
๑. จานวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๑,111,๓76คน
๒. ความหนาแน่นของประชากร ๗30.76คน / ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
๑. ทางบก

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ

๒. ทางน้า

- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
๓. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่เอื้อแก่การเพาะปลูกจึงทาให้จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่
ทาการเกษตรอยู่ในทุกอาเภอโดยอาเภอหนองเสือเป็นอาเภอที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมากที่สุดรองลงมาคื อ
อาเภอลาดหลุมแก้วอาเภอลาลูกกาและอาเภอคลองหลวงตามลาดับส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวรองลงมาได้แก่
ไม้ ผ ลไม้ ยื น ต้ น พื ช ผั ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ และพื ช พลั ง งานพื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ได้ แ ก่ อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ข้ า วเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ทั่ ว ทุ ก อ าเภอในพื้ น ที่ ๓ ๔๓,๙๙๙ไร่ เ กษตรกร
๒๑,๗๑๖รายผลผลิตเฉลี่ย ๙๙๐กก./ไร่เกษตรกรมีการทานา๒ปี๕ครั้ง
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ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน และอาเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีคลอง
เชียงรากน้อย ลาธารคลองหนึ่ง และคลองระพีพัฒน์เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอหนองเสือ มีคลองเจ็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอธัญบุรี มีแนวลาธารสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอคลองหลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ ตาบล (tambon) แต่ละอาเภอแบ่งเป็น หมู่บ้าน
รวม ๑๐๖ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. คลองหนึ่ง (KhlongNueng) เดิมชื่อตาบลท่าโขลง
มี ๒๐หมู่บ้าน
๒. คลองสอง (Khlong Song) เดิมชื่อตาบลบางหวาย
มี ๑๕หมู่บ้าน
๓. คลองสาม (KhlongSarn)
เดิมชื่อตาบลบึงอ้ายเสียบ
มี ๑๖หมู่บ้าน
๔. คลองสี่ (Khlong Si)
เดิมชื่อตาบลบึงเขาย้อน
มี ๑๖ หมู่บ้าน
๕. คลองห้า (Khlong Ha)
มี ๑๖หมู่บ้าน
๖. คลองหก (KhlongHok)
เดิมชื่อตาบลบึงตะเคียน
มี ๑๔หมู่บ้าน
๗. คลองเจ็ด (Khlong Chet) เดิมชื่อตาบลคลองหก
มี ๑๕ หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอคลองหลวงมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองคลองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองหนึ่ง และตาบลคลองสอง เฉพาะฟาก
ใต้ของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๔)
เทศบาลเมืองท่าโขลง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองหนึ่ง และตาบลคลองสอง เฉพาะฟาก
เหนือของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองสามทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองสี่ทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองห้าทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองหกทั้งตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองเจ็ดทั้งตาบล
การคมนาคม
อาเภอคลองหลวงมีถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑) ตัดผ่าน อันเป็นทางสาคัญในการ
เดินทางไปยังภาคเหนื อ และภาคอีสาน ส่วนถนนสายสาคัญอื่นๆ ได้แก่ ถนนวงแหวนรอบนอกตะวั นออก
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙) ถนนลาลูกกา-วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๒) และถนนคลองหลวง
(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๔)
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สถานที่สาคัญ
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
- หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- หออัครศิลปิน
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- วัดพระธรรมกาย
- วัดบางขันธ์
- นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
- ตลาดไท
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
- ดอกไม้ประดิษฐ์ (ผ้าไหม)
- ดอกไม้ประดิษฐ์ยางพารา
- ขนมไทย (ทองหยอด)
- ไวน์ผลไม้
- ขนมบ้านรถโฟร์ค (คุกกี้สมุนไพร)

ม.๑๖ ต.คลองหนึ่ง
ม.๑๑ ต.คลองห้า
ม.๑๑ ต.คลองห้า
ม.๑๑ ต.คลองห้า
ม.๑ ต.คลองสี่

โทร ๐-๒๕๑๖-๒๒๖๙
โทร ๐-๒๙๘๖-๔๘๓๑
โทร ๐-๒๙๘๖-๔๘๓๑
โทร ๐-๑๓๑๑-๒๘๓๔
โทร ๐-๑๘๕๑-๖๘๐๕
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ข้อมูลโรงเรียน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพทั่วไป
๑. ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔๔๔๙๘
โทรสาร ๐๒-๕๖๔๒๗๒๙ เว็บไซต์ www.pts.ac.th
๒. สังกัด ✓สพฐ. สช.
กทม.
มท.
อื่นๆ...............................
๓. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑
๔. เปิดสอนในระดับ ประถมศึกษา
๑.๒ ประวัติของสถานศึกษา (ความเป็นมา วันที่ก่อตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ปทุมธานีเขต ๑สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคมพ.ศ.๒๕๒๘ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรี ยน
สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้ร้องขอกับสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์”
และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รั งสิต มีเนื้อที่
๑๒ ไร่ รูปแบบอาคารเรียนเป็นแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จานวน๘ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖
ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๒๙ มีนักเรียนปีแรก ประมาณ ๒๖๕ คน
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอานวยการ จัดการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม ๓ ชั้น ๑ หลัง (ห้องน้าในอาคาร) มีอาคารประกอบ
ได้แก่ โรงอาหาร ๑ หลัง ส้วม ๑ หลัง บ้านพักครู ๖ หน่วย บ้านพักภารโรง ๑ หลัง เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้
ปัจจุบัน มีนางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งได้มา
ดารงตาแหน่ง และบริหารจัดการตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี รศ. ดร.อนุชาติ พวงสาลี เป็นประธาน จนโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของชุ ม ช นโ รงเรี ย นจั ด ก าร ศึ ก ษ าโ ค รง กา ร English Program เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ และโ คร ง ก า ร
Intensive English Programเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ
เขตบริการ
1. หมู่ ๑๗ และหมู่ ๑๘ (บ้านเลขที่ ๙๙) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สีประจาโรงเรียน

สีขาว

หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึงสีของศาสนาเหมือนดั่งธรรมจักร
สีแดง

หมายถึง แสดงถึงความเข้มข้นคือเลือด

(เหลืองของเราคือธรรมประจาจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้)

ภารกิจ

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดให้บริการการศึกษาภาคบังคับ ๖ ปี โดยจัดการศึกษา ๒ ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ ๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ช่วงชั้นที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖
โครงการ English Program
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
โครงการ Intensive English Program
โครงการ Smart Program

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ภารกิจที่ให้บริการการศึกษา มีดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
2. จัดทาระบบประกันสุขภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นมาตรฐานหลัก
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเสริมสร้าง
ความเป็นผู้นา
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ความเชื่อ (VALUE)
เรา.....เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ
สามารถพัฒนาและ
สร้างให้เป็นผู้นาที่สง่างามของสังคมได้

ภาษิต (MOTTO)
เก่งภาษา
ล้าหน้าเทคโนโลยี
เป็นคนดีนาสังคม
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ – นามสกุล
รศ. ดร.อนุชาติ พวงสาลี
น.ท.ลิขิต ชื่นบาน
นางดวงพร ว่องสุนทร
นายทวีศักดิ์ แก้วแก่นคูณ
นายสิระพงษ์ สิริโพธินนั ท์
นายธานี ใจแคล้ว
ดร.เอก ชินวังโส
นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ
นางสาวพัชรี ใจแคล้ว
นายชูชาติ บุพจันโท
นางปราจรีย์ อมาตยกุล
นายวิโรจน์ ผลแย้ม
นายครรชิต หิรัณยหาด
นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม
นางกาญจนา คล้ายพุฒ

สถานะในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูป้ กครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ห้องสมุด
ห้องคณิตศาสตร์
ห้องพยาบาล
ห้อง Conversation
ห้อง ICT Service Center
ห้อง Asean
ห้องนาฎศิลป์
ห้องดนตรี
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องชมรมภาษาจีน
ห้องศาสนา
ห้องศิลปะ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน Stem
ห้องมินิเธียร์เตอร์
โรงอาหาร
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องพลศึกษา
สนามเปตอง
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แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สถานที่

ที่ตั้ง
ศาลหลักเมือง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พระราชวังบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบัน AIT
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หออัครศิลปิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยข้าว
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)
กรุงเทพมหานคร
ซาฟารีเวิลด์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล (ม.บูรพา)
จ.ชลบุรี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จ.ชลบุรี
พระที่นั่งวิมานเมฆ
กรุงเทพมหานคร
ค่ายลูกเสือเดอะไพน์ รีสอร์ท
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ค่ายลูกเสืออินทรีย์วัฒนา
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้ง
จ.สระบุรี
หาดบางแสน - อ่างศิลา
จ.ชลบุรี
สวนสยาม
กรุงเทพมหานคร
ดรีมเวิลด์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โรงละครแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์จัดฉาย สวทช.
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิม
กรุงเทพมหานคร
แพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
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ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(จานวนนักเรียน 10 มิถุนายน 256๒)
ชั้น

ชั้นประถมศึกษา
แบบปกติ
(Smart Program)

ชั้นประถมศึกษา
(English Program)

ชั้นประถมศึกษา
(Intensive English
Program)

ป.๑ – ป๖

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้องเรียน
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
๓ ห้อง
1๘ ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
12 ห้อง
4 ห้อง
4 ห้อง
4 ห้อง
4 ห้อง
๔ ห้อง
3 ห้อง
2๓ ห้อง
53 ห้อง

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
๖๙
6๕
6๖
6๒
๕๙
๖๘
6๔
6๒
6๔
๗๐
63
๕๘
๓๘๕
3๘๕
2๖
๓๖
2๑
3๑
2๕
2๘
3๓
2๕
2๘
2๘
๑๘
๒๒
15๑
1๗๐
๕๗
๘๗
๖๕
๗๖
๗๙
๕๙
๖๐
6๖
๖๙
๖๔
4๖
๕๑
3๗๖
๔๐๓
๙๑๒
9๙๕๘

รวม
13๔
128
12๗
1๒๖
1๓4
1๒๑
๗๗๐
๖๒
๕๒
5๓
5๘
๕๖
๔๐
3๒๑
144
14๑
1๓๘
1๒๖
1๓๓
๙๗
๗๗๙
๑,๘๗๐
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จานวนนักเรียนและบุคลากร
ระดับชั้น/ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
รวมนักเรียนชั้น ป. ๑-๖ ปกติ
๓๘๕
3๘๕
๗๗๐
รวมนักเรียน EP. ป. ๑-๖
15๑
1๗๐
3๒๑
รวมนักเรียน IEP. ป. ๑-๕
3๗๖
๔๐๓
๗๗๙
รวมนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งสิ้น
๙๑๒
9๙๕๘
๑,๘๗๐
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปกติ
อัตรานักเรียนต่อห้อง = ๑ : ๔๓
รวม 1๘ ห้อง
EP. ป. ๑-๖ รวม 12 ห้อง
อัตรานักเรียนต่อห้อง = ๑ : ๒7
IEP. ป. ๑-๖ รวม 2๓ ห้อง
อัตรานักเรียนต่อห้อง = ๑ : ๓4
รวมห้องเรียนทั้งสิ้น ๕3 ห้องเรียน

15
จานวนครูและบุคลากร
๑. จานวนครูและบุคลากร
๑.๑ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากร
ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากร
ตาแหน่ง

จานวน

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง สพป. (งบวิกฤติ)
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูอัตราจ้างโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)
ครูอัตราจ้าง มธ.
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ (รายได้สถานศึกษา)
เจ้าหน้าที่ (ห้องพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ(รายได้สถานศึกษา)
ธุรการ สพป.
ธุรการ โรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)
รปภ. (รายได้สถานศึกษา)
นักการ-ภารโรง
(สพป. ๒คน )
คนงานโรงเรียน (รายเดือน)
คนงานโรงเรียน (รายวัน)
รวม

2
75
๑
2
2
๕
2
3
1
1
1
1
2
๒
1
๘
109
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รางวัลของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
1. นางกาญจนา คล้ายพุฒ
รางวัลของผู้บริหาร –ได้รับรางวัลโล่ข้าราชการผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสตาร์วาไรตี้ อวอร์ด
2019
๒. นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์
รางวัลของผู้บริหาร – ได้รับรางวัลโล่ข้าราชการผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสตาร์วาไรตี้ อวอร์ด
2019
๓. นางพรทิพย์

แตงโสภา

รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูม่ ิ่งเดือน
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๕. นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๖. นางสาวอังคณา แช่มพุดชา
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๗. นางสาวชะบา จันทร์นวล
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๘. นายปรัชญา เที่ยงออน
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๙. นางสาวสุทัตตา พงศ์พรทรัพย์
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๑๐. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ เพชรไพรินทร์
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๑๑. นางสาวตวงทอง พงศ์จารัส
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๑๒. นางสาวพีรพัช สนธิชัย
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๑๓. นางสาวญาณพร หอมเนียม
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
๑๔. นางสาวดลฤลดี เพ็ชร์ชะ
รางวัลครูผู้สอน - เกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสิ่งก่อสร้าง
ที่

อาคาร

๑ อาคารเรียน
๒ โรงอาหาร

เอเซียนเกมส์
เอเซียนเกมส์

จานวน
(หลัง)
๑
๑

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เอเซียนเกมส์
เอเซียนเกมส์
เอเซียนเกมส์
เอเซียนเกมส์
เอเซียนเกมส์
กรมสามัญ

๖
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๓๖
๑๗
๖
๑
๑
๙

๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๐

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

๑

๑๘

๒๕๕๔

๑๔,๐๘๕,๐๐๐

๑

๑

๒๕๕๘

๓,๕๐๐,๐๐๐

-

๑
๑

๒๕๕๙

๖๕๐,๐๐๐

ส้วม(ในอาคาร)
ส้วม(นอกอาคาร)
ส้วม(นอกอาคาร)
บ้านพักครู
บ้านพักภารโรง
โรงสูบน้า
อาคาร
รวมใจพัฒน์

๑๐ อาคาร อบจ.
๑๑ อาคารโดม
อเนกประสงค์
๑๒ ห้องประชุม
อเนกประสงค์

แบบ

เอเซียนเกมส์
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

* งบประมาณจากกระทรวงการคลัง

จานวน
(ห้อง)
๕๕
๑

ปีก่อสร้าง

งบประมาณ

การต่อเติม

๒๕๔๐
๒๕๔๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
*

*
*
*
*
*
*
*

๑๑ ห้อง
มี ต่อ
หลังคา
หน้าหลัง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มีต่อ
หลังคา
คลุม
ด้านหน้า
ไม่มี
มีต่อ
ชายคา
มีทาเวที
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ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของอาคารเรียน
ที่
อาคาร
๑ อาคารเอเชี่ยนเกมส์
ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
๒ อาคารรวมใจพัฒน์
ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
๓ อาคารอบจ.
ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
ชั้นที่ ๔
รวม

ห้องเรียน

ห้องส่งเสริมการสอน

๔
๙
22

๕
๕
2

๒
๓
๓

-

๔
๓
๓
๔3

๑
๒
๒
๑๗

หมายเหตุ

ข้อมูลการใช้ห้องน้า – ห้องส้วม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภายในอาคาร
เอเชียนเกมส์ ชั้น ๑
เอเชียนเกมส์ ชั้น ๒
เอเชียนเกมส์ ชั้น ๓
รวมใจพัฒน์
อาคารอบจ.
นอกอาคาร(เอเชียนเกมส์)
นอกอาคาร(กาหนดเอง)
รวม

ที่ปัสสาวะชาย
๑๒
๑๒
๑๒
๓
๖
๑๐
๔
๕๙

ห้องส้วม
ชาย
หญิง
๔
๘
๔
๘
๔
๘
๒
๔
๙
๙
๗
๗
๖
๖
๓๖
๕๐

อ่างล้างมือ
ชาย/หญิง
๖/๘
๖/๘
๖/๘
๓/๔
๙/๑๒
๔/๑๐
๒/๓
๓๖/๕๓

ห้องอาบน้า
ชาย/หญิง
๑/๑
๑/๑
๑/๑
๓/๓
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ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖2
ประเภท

ที่

จานวนเงิน / ปี

หมายเหตุ

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

3,553,000

นักเรียนจานวน ๑,870 คน
คนละ 1,900 บาทต่อปีการศึกษา

❖
2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

897,600

นักเรียนจานวน ๑,870 คน
คนละ 480 บาทต่อปีการศึกษา

รวมเงินอุดหนุนการศึกษา

4,450,600

1❖ เงินบารุงการศึกษา Smart Program

2,818,200

2❖ เงินบารุงการศึกษา English Program

19,260,000

3❖ เงินบารุงการศึกษา Intensive English
Program
4❖ เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18,696,000
560,000

5❖ เงินบริจาคอื่นๆ

100,000

6❖ รายได้อื่นๆ (ค่าเช่าร้านค้า)

500,000

รวมเงินรายได้สถานศึกษา

41,934,200

รวมทั้งสิ้น

46,384,800

นักเรียน 770 คน คนละ 3,660 บาทต่อ
ปีการศึกษา
นักเรียน 321 คน คนละ 60,000 บาท
ต่อปีการศึกษา
นักเรียน 779 คน คนละ 24,000 บาท
ต่อปีการศึกษา
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ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา๒๕๖2
ที่

รายการ

จานวนเงิน

๑

กิจกรรมโครงการ ที่โรงเรียนดาเนินการตาม
แผนและชาระหนี้ผูกพัน

หมายเหตุ

46,384,800

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

46,384,800
ข้อมูลด้านคุณภาพนักเรียน

ผลการดาเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖1
๑. ผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
323
323
323
323
232
323
323
323
323

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
1
1
1
1
1
2
รวม

3
6
1
2

10
1
1
1
12
6

11
16
3
1
7
5
14

25
30
27
19
22
24
20
12
10

37
30
37
28
38
61
24
73
26

4
236
239
254
274
254
220
278
238
263

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
298
299
318
321
314
305
322
323
299

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
92.26
92.57
98.45
99.38
97.21
94.43
99.69
100.00
92.57
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
324
324
324
324
324
324
324
324
324

จานวน
ที่เข้า
สอบ
305
305
305
305
305
305
305
305
305

0
-

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
รวม

8
12
1
9

20
28
3
2
29
3
0
5
15

27
33
42
16
34
1
8
10
17

22
44
84
38
25
19
43
50
49

36
38
76
48
31
41
58
76
24

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
6
10
10
1
รวม

11
17
1
4
3
-

25
24
42
1
29
1
15
3
2

22
35
94
9
28
1
20
5
10

37
43
70
28
50
32
37
18
42

48
45
44
47
45
126
54
61
35

4
210
169
119
219
205
260
215
183
210

4
156
131
54
219
148
145
176
218
216

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
268
251
279
305
261
320
316
309
283

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
241
219
168
294
243
303
267
297
293

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
82.72
77.47
86.11
94.14
80.56
98.77
97.53
95.37
87.35

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
79.02
71.80
55.08
96.39
79.67
99.34
87.54
97.38
96.07
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
324
324
324
324
324
324
324
324
324

จานวน
ที่เข้า
สอบ
264
264
264
264
264
264
264
264
264

0
-

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
12
1
1
3
รวม

17
16
9
2
6
1
4
2
18

31
14
25
21
11
14
12
10
14

55
25
34
21
22
16
16
18
15

50
71
55
35
49
55
45
24
47

66
55
72
64
87
60
73
38
34

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
2
2
0
0
0
0
0
7
รวม

2
21
4
0
0
0
0
0
8

23
33
24
13
18
3
8
3
15

19
38
35
22
31
5
10
5
19

46
44
77
47
68
17
33
16
42

39
42
42
52
33
26
57
36
42

4
93
142
128
181
146
178
174
232
196

4
134
84
80
130
114
213
156
204
131

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
209
268
255
280
282
293
292
294
277

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
219
170
199
229
215
256
246
256
215
2,408

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
64.51
82.72
78.70
86.42
87.04
90.43
90.12
90.74
85.49

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
82.95
64.39
75.38
86.74
81.44
96.97
93.18
96.97
81.44
85.75
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
315
315
315
315
315
315
315
315
315

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
8
5
5
รวม

14
35
2
18
7
1
28

36
39
3
25
34
13
28

32
43
20
38
55
5
29
1
26

57
57
64
39
57
6
61
26
67

52
28
76
60
54
22
45
73
23

4
123
105
150
130
108
218
167
215
138

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
232
190
290
229
219
309
273
314
228

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
73.65
60.32
92.06
72.70
69.52
98.10
86.67
99.68
72.38
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ข้อมูลประเมินคุณภาพ ( O - NET )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอยระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ความก้าวหน้า

42.43
39.77
39.12

42.74
40.57
39.93

0.31
0.80
0.81

ข้อมูลประเมินคุณภาพ ( O - NET )
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอยระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ความก้าวหน้า

44.70
38.68
37.12

46.68
39.52
37.50

1.98
0.84
0.38
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ข้อมูลประเมินคุณภาพ ( O - NET )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอยระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ความก้าวหน้า

47.03
40.44
36.34

54.90
43.07
39.24

7.87
2.63
2.90

ข้อมูลประเมินคุณภาพ ( O - NET )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอยระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ความก้าวหน้า

42.43
39.77
39.12

42.74
40.57
39.93

0.31
0.80
0.81
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
(ระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ
รางวัล เหรียญทอง
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์
รายการ International Mathematics and Science Olympiad 2018 (IMSO)
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ

รางวัลเหรียญเงิน

นักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพ (O-NET)
ประจาปี พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เด็กหญิงฐิตปวีณ์ เลิศเรืองพณิช
เด็กชายอินทัช โจอี้ พรีส
เด็กหญิงธัชชา จันทร์สาคร
เด็กหญิงปาณิสรา ชุมวาส
เด็กชายพริษฐ์ วิจิตรวัฒนานนท์
เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ
นักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพ (O-NET)
ประจาปี พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เด็กชายกันตินันท์

ไหลประเสริฐ
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สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งได้แก่สถานศึกษาที่มีลักษณะดังนี้
(ก) มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไปหรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษและ
(ข) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งตามวรรคหนึ่งที่อยู่
ในเขตพื้นที่การศึกษาของตนทุกรอบปีการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจกาหนดให้
สถานศึกษาอื่นใดเป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมก็ได้
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กาหนดเป็นอานาจหน้าที่ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ด้านวิชาการ
(ก) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(ฉ) การวัดผลประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(ฌ) การนิเทศการศึกษา
(ญ) การแนะแนว
(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(ฒ) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(ณ) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(ด) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(๒) ด้านงบประมาณ
(ก) การจั ด ท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ ง งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
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(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแลบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(ด) การเบิกเงินจากคลัง
(ต) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน
(ถ) การนาเงินส่งคลัง
(ท) การจัดทาบัญชีการเงิน
(ธ) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(น) การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
(๓) ด้านการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากาลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(ง) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้โดยเฉพาะ
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(ญ) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(ฏ) การออกจากราชการ
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(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ด้านการบริหารทั่วไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(ซ) การดาเนินงานธุรการ
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(ญ) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
(ฎ) การรับนักเรียน
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฒ) การทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ต) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
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(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ๔ (๑) ด้านวิชาการ
(ข) (ง) (ฎ) ข้อ๔ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ข้อ๔ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และข้อ๔
(๔) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย
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ส่วนที่ 2
ทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษา
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ส่วนที่ 2
ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา
1.นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
ในค ำแถลงนโยบำยของรัฐ บำล โดย พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชำ นำยกรัฐ มนตรี
ต่อสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชำติ วัน ศุ กร์ที่ 24 กรกฎำคม 2562 นโยบำยด้ำนกำรศึ กษำกำหนดไว้ใน
นโยบำย ในด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย จำก
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน คือ 1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคง
และควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 3) กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำง
ควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วง
วัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ดปฐมวัย
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกำส
พัฒ นำตำมศักยภำพ เพื่อสร้ำงคนไทยที่มีพัฒ นำกำรเต็ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุก
รูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทย ให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้
ควำมช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภำพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้
เรื่องโภชนำกำรและสุ ขภำพ กำรอบรมเลี้ ยงดูกำรส่ งเสริมพั ฒ นำกำรเด็กปฐมวัยผ่ ำนกำรให้ บริกำร
สำธำรณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน
และพัฒนำ ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีคุณภำพ
๘.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำยของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน
๘.๒ พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ และอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ ให้ทันสมัย มีกำรนำเทคโนโลยีและ
กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียน ๒๑ กำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำร
คัดเลือก กำรผลิตและพัฒนำครูที่นำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและ
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จัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและ
ครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร
๘.๒.๒ จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนเพื่อพัฒนำ สมรรถนะของผู้เรียน
ทั้งในส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศ
ในอนำคต และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถกำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมี
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ
ควำมรู้ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ ตลำดแรงงำน
๘.๓ พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรั บ อุตสำหกรรม ๔.๐ โดย
กำรจัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำร
พัฒนำกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถนำควำมรู้และทักษะมำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำง
และพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำกำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะ
เข้ำสู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำรสำหรับผลิต กำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพื่อรองรับอุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด และขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนใน
กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น
๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมทำงำนกับคนไทย และส่งเสริม ผู้มีควำมสำมำรถสู ง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย
เพื่อกลับมำเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกร
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดย
ในระยะแรกให้ควำมสำคัญกับกำรดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒ นำ
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มี
ศักยภำพสูงได้ทำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ำยอื่น ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้กับประเทศ
๘.๕ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
๘.๕.๑ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒ นำนวัตกรรมเพื่อขจัด ควำมเหลื่อมล้ํำและควำม
ยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพื้นที่ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ํำ สร้ำงโอกำส สำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม ๔.๐ ตำม
ควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพของประชำชน อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๒๒
๘.๕.๒ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำม
เป็นเลิศของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ กำหนดวำระกำรวิจัยแห่งชำติส่งเสริม ควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ
ภำคกำรศึก ษำ ชุม ชน และภำคเอกชน ในทุ ก สำขำกำรผลิ ต และบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้ อมและ
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องค์ประกอบของระบบวิจัยและ กำรพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกับกำรนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
๘.๕.๓ สร้ำงเครือข่ำยกำรทำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำร
ระบบกำรเรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒ นำ ให้เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรสร้ ำงควำมเข้ ม แข็ งของธุรกิ จ ไทยทุ ก ระดั บ ในเวที กำรค้ ำโลก ส่ งเสริ ม
กระบวนกำรกำรทำงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒ นำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกันอย่ำงมี ประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัต
กรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพิ่ม ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ
๘.๖ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๑ มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
บริห ำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ บนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึง ควำมจำเป็นและศักยภำพของ
สถำบั น กำรศึ กษำแต่ ล ะแห่ ง พร้ อมทั้ งจัด ให้ มี ม ำตรฐำนขั้นํำของ
ต่
โรงเรีย นในทุ กระดั บ และสร้ำง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดย
ลดภำระงำนที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยง
หรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอด
ช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำง ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๘.๖.๒ พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่
หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
๘.๖.๓ ลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำร กำรดำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยจัดกำรศึกษำกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ ปรับ เปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๓ ให้ส อดคล้องกับควำมจำเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มี
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำดี กั บ โรงเรี ย นขนำดเล็ ก เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพ กำรศึ ก ษำ และกำรส่ งเสริ ม ให้
ภำคเอกชน ชุ ม ชนในพื้ น ที่ เข้ ำมำมี ส่ ว นร่ว มในกำรออกแบบกำรศึ ก ษำ ในพื้ น ที่ สนั บ สนุ น เด็ ก ที่ มี
ควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำ หนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับ
โครงสร้ ำงหนี้ ก องทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ กำรศึ ก ษำ และทบทวน รู ป แบบกำรให้ กู้ ยื ม เพื่ อ กำรศึ ก ษำที่
เหมำะสม
๘.๖.๔ พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อ กำรพัฒนำทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียน
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ที่ ชั ด เจน ส่ งเสริ มเยำวชนที่ มี ศั ก ยภำพด้ำนกีฬ ำให้ ส ำมำรถพั ฒ นำ ไปสู่ นั ก กี ฬ ำอำชี พ กำรก ำหนด
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของ
ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไป
ตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีในอนำคต
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่
ถูกต้องของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย
และกติกำของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิ จกรรม ควบคู่ไปกับ กำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบั นครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิ ทธิภ ำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้
ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อน
ประเทศ
๘.๗ จั ดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลั กสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอำชีพของคนทุก
ช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้ง ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่ง
เป็ น กำรเรี ย นเก็ บ หน่ ว ยกิ ต ของวิ ช ำเรี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสำมำรถ เรี ย นข้ ำ มสำขำวิ ช ำและข้ ำ ม
สถำบันกำรศึกษำ หรือทำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของ
คนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน กำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2.1 กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)ภำยใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
ที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งกำรกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะดำเนินกำร 6 ด้ำน ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม
5) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดำเนินอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใสและต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษำธิกำรต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE
มีกำรดำเนินกำรสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
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3.4 ดำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสังกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรดำเนินกำร
เป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญนโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2560 – 2562
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้มอบจุดเน้นนโยบำยแนวทำงกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน เป็นหลักในกำรดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
4.1 ด้านความมั่นคง
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรเรียนกำรสอน
เพื่อเกิดควำมปรองดองควำมสำมัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning
4.2 ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทำงหลัก : ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
4.2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
- พัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน อย่ำงต่อเนื่อง
- ขยำยกำรพัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึง่ เป็น Application ภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียน
อำชีวศึกษำ และกำรอบรมโดย Boot Camp
- พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560
จะดำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน
4.2.2 กำรเรียนกำรสอนระดับอำชีวศึกษำในรูปแบบประชำรัฐให้พิจำรณำแนว
ทำงกำรปรับโรงงำนเป็นโรงเรียน
4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทำงหลัก
4.3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล
- กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึง
ระดับชั้นนุบำล 3 (เด็กอำยุ 3-5 ปี)
2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กรุทรวงมหำดไทยรับผิดชอบดูแลเด็กของ
ศูนย์เด็กเล็ก
- กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดีซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงกำรยุวทูตควำมดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์”
- กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถอกแบบหลักสูตร
เองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่ม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ
ภูมิศำสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็น
กำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ
3) เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำนให้เด็กอนุบำลฟังและกำร
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย โดยเฉพำะรองรับ
ผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education
- กำรวัดและประเมนผล
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูง
2) กำรประเมิน O-NET ในวิชำสังคมศึกษำ ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิชำวิทยำศำสตร์ ให้
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ดำเนินกำรใน
รูปคณะทำงำนออกข้อสอบ
4.3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- กำรสรรหำครู
1) โครงกำรพัฒนำครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มอบให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นหน่วยงำนหลัก
ดำเนินกำรสรรหำครู
2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู
- กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน
- กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู
1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับ
วิทยฐำนะ และกำรได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดำเนินกำรให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำโรงเรียน ICU ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และสำนักงำนส่งเสรมกำรศึกษำเอกชน โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรฯ บริหำรจัดกำร
4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ควำมตระหนักในกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม
4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
4.6.1 เรื่องกฎหมำยเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกฎหมำยกำรศึกษำเพื่อรองรับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
4.6.2 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
- กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
- กำรดำเนินกำรต่อเนื่อง เรื่อง Admission กำรเตรียมกำรรับนักศึกษำใหม่
ผ่ำนระบบ Clearing-House
4.6.3 กำรประสำน ขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่
ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคละสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นฐำนในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
5. การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการนาจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ
5.1 ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ตำมนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรระดับกระทรวงและระดับหน่วยงำนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน
5.2 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักและกำหนดกรอบกำร
ติดตำม ประเมินผล แลรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรนำนโยบำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกลไกในกำรขับเคลื่อนและติดตำม ประเมนผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย
5.2.2 ติดตำมกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย กำรประชุมติดตำมรำย
ไตรมำสรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งกำรรำยงำนข้อมูลเป็นเอกสำร/ e-report และกำรตรวจรำชกำร
5.2.3 จัดทำรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่เป็นจุดเน้นที่ต้อง
เร่งรัดให้ปรำกฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน)
5.2.4 จัดทำรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยทุกนโยบำยเป็นรำย
ไตรมำสรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.2.5 กำรรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมข้อ 5.2.1-5.2.4 อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีกำรสั่งกำรให้ทรำบ เพื่อให้ดำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสมต่อไป
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีนโยบำยกำรดำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน
3.5 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตรกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพและจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำม
จำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิด
สร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้เต็มศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
2.10 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปแบบ
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำ
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กระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรหำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
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นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ Professional Learning Community :
PLC)
1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 กำรพัฒนำครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำร
พัฒนำ
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและกำลังใจในกำร
ทำงำน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกำสทำงกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
๒. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมสำหรับเด็กด้อย
โอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจำตัวประชำชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning
information technology : DLIT) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television :DLTV
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรม
และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและ
เข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนที่ประสบปญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU )โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs”
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย
เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำด้วย
วิธีกำรหลำกหลำย
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วิสัยทัศน์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
มุ่งจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
พันธกิจ
1. จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และกำรคิดสร้ำงสรรค์ในทุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. น้อมนำแนวพระรำชดำริและพระบรมรำโชบำยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยั่งยืน
ตำมแนวทำงหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ประชำกำรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค
2. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมแนวทำงของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำ
4. จัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร แบบสหวิทยำกำร ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ ( STEM Education )

เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย
แลนด์ 4.0
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การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
- ภาษาไทย
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
20,000
1. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางการเรียนรู้ภาษาไทย ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้น ร้อยละ 80
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 83.94
2. ผู้เรียนทุกคนชั้น
และประสิทธิผล
2. ผลการประเมินการอ่าน และการเขียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. ผู้เรียนทุกคนในชั้น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับการพัฒนาให้อ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 87.63 ต่่ากว่าเกณฑ์ที่
ออก เขียนได้
อ่านออกเขียนได้
ก่าหนดไว้ แต่มีการพัฒนาสูงขึ้นจากปี
3. ผู้เรียนทุกคนชั้น
3. ผู้เรียนทุกคนในชั้น
การศึกษา 2561 โดยมีค่าความก้าวหน้า
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร้อยละ 2.75
ได้รับการพัฒนาให้อ่าน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
3. ผลการประเมินการอ่าน และการเขียน
คล่อง เขียนคล่อง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 77.64 ต่่ากว่าเกณฑ์ที่
ก่าหนดไว้ แต่มีการพัฒนาสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2561 โดยมีค่าความก้าวหน้า
ร้อยละ 9.50

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เรียนมีปัญหาด้านการ
อ่านออก เขียนได้
2. ผู้เรียนขาดความตระหนัก
ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3. ผู้เรียนมีจ่านวนเยอะ ท่า
ให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
รายบุคคลในชั่วโมงเรียนได้
อย่างทั่วถึง จึงจ่าเป็นต้องมี
โครงการพัฒนาเสริมทักษะ
แบบทั้งระบบ และแก้ไข
ปัญหานักเรียนบางกลุ่มให้
สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง
และกลุ่มอ่อน
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ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- คณิตศาสตร์
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ 99,190 1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น
คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมี
สูงขึ้น โดยมีนักเรียนได้คะแนนระดับ 3
สูงกว่า ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพและ
ขึ้นไปร้อยละ 80.66
2. มีการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิผล
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเต็ม
2. มีการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน
ศักยภาพของผู้เรียน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 100
ของผู้เรียนที่สูงขึ้นและค่าเฉลี่ยทั้ง O-Net
และค่าเฉลี่ย NT สูงขึ้น

- วิทยาศาสตร์และ 1. มีการเรียนการสอนที่มี
เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน
ร้อยละ 100

1. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันภายนอกทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560

50,000

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. ในการด่าเนินการในบาง
กิจกรรม ควรมีการ
เตรียมการล่วงหน้าเป็น
เวลานาน เพื่อจะท่าให้
กิจกรรมส่าเร็จลุล่วงเป็น
อย่างดี
2. เมื่อด่าเนินการจัดกิจกรรม
แล้วเสร็จให้รีบด่าเนินการ
สรุปผลการด่าเนินงานทันที
เพื่อหาข้อดี หรือข้อแก้ไข
ปรับปรุงในครั้งต่อไป
3. ควรเพิ่มหรือตัดกิจกรรม
บางอย่าง เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. โครงการนี้ควรมีอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา
1. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม 1. จัดกิจกรรมพัฒนาขีด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ ความสามาถของคุณครู
การประเมินผลการทดสอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผู้สอนตามความสนใจในการ
พัฒนา และน่ามาแลกเปลี่ยน
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกรายการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ
การประเมินผลการ
ทดสอบสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560 ในทุก
ระดับชั้น

-ภาษาต่างประเทศ 1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ/จีนให้สูงขึ้น

1. ผู้เรียนทุกคนใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน (ฟัง
พูด อ่าน เขียน) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณ

30,000

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระดับจังหวัด
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
PLC
2. ขีดความสามารถในการแข่งขันภายนอก 2. เน้นกิจกรรมการเรียนการ
ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ สอนแบบ Active Learning
และเทคโนโลยี โดยได้รางวัลระดับชาติ ใน ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ สอดคล้องกับธรรมชาติวิช
68 การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
3. จัดกิจกรรมเสริมการ
สพฐ.และการสอบความเป็นเลิศทาง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ของ สสวท.
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีผลการเรียนรู้ 1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
โอกาสในการแสดง
ทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียน
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น โดยในรายวิชา
ภาษาอังกฤษและจีนมากขึ้น
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมสูงขึ้น 2. เพิ่มกิจกรรมย่อยในแต่ละ
และรายวิชาภาษาจีนในระดับชั้น
กิจกรรมให้หลากหลายขึ้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 3. ควรน่าผลการประเมิน
เรียนสูงขึ้น อีกทั้งผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน โครงการเพื่อไปพัฒนาและ
พึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่
ปรับปรุงการเรียนการสอน
สถานศึกษาก่าหนด
ต่อไป
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ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- สังคมศึกษา
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
ศาสนาและ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ จริยธรรมในตนเอง เกิด
วัฒนธรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ทักษะกระบวนการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย คารวะธรรม
สูงขึ้น
ปัญญาธรรม และสามัคคี
ธรรม ที่น่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน

- การงานอาชีพ

1. ผู้เรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงาน

งบประมาณ
29,000

20,000

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม 1. จัดกิจกรรม PLC เพื่อให้
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
คณะครูได้แลกเปลี่ยนความ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
คิดเห็นมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
2. ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา มีเจตคติเชิง
ระดับสายชั้น และในระดับ
บวกและมีทักษะการน่าความรู้บูรณการไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ในชีวิตจริงอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ร้อยละ 100
ต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพ
3. มีการพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการ
ของครูผู้สอน
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวันส่าคัญ การ
2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วน
ด่าเนินการกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โครงการคุณธรรมจริยธรรมน่าความสุขสู่ 3. มีการพัฒนาและรายงาน
สถานศึกษา กิจกรรมมัคนายกน้อย
ผลอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต
พื้นที่และระดับชาติ ประจ่าปี 2562 ระดับ
ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
เรียนในทุกระดับชั้นสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ทักษะอาชีพควรหากิจกรรม
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม

- ศิลปะ
(ดนตรี-นาฏศิลป์)

- ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วิชาการงานอาชีพสูงขึ้น
อาชีพสูงขึ้นอย่างมี
2561 และนักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการ
ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพและ
สอนทีม่ ีคุณภาพครบทุกคนซึ่งเป็นไปตาม
2. มีสื่อการเรียนการสอน ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
ที่มีคุณภาพและมี
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู้เรียน ร้อยละ 100
อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
224,600 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศักยภาพ และความเป็นเลิศ
ทางการเรียนสูงขึ้น
ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) ทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
สูงขึ้นร้อยละ 3
แข่งขันภายนอกระดับเหรียญทองอย่าง
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
น้อย 5 รายการ
การประกวดแข่งขันจาก
ภายนอกระดับเหรียญทอง
อย่างน้อย 5 รายการ
1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มี
68,000 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80
สุนทรียะกับการเรียนศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในทุกระดับชั้น
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่ มากยิ่งขึ้น มีความรู้และ
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561
มีคุณภาพและ
ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
2. นักเรียนได้ใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อ ศิลปะที่หลากหลายสามารถ
สอนศิลปะให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
ผู้เรียน ร้อยละ 100
ต่อยอดความรู้ให้เข้ากับ
ความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมให้เกิด

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ที่มีความทันสมัยเพื่อสร้าง
ความสนใจให้แก่นักเรียน
2. ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการ ด่าเนินชีวิต
ในบทเรียน
1. ควรเพิ่มกิจกรรมย่อยใน
แต่ละกิจกรรมให้มีความ
หลากหลาย
2. ควรน่าผลการประเมิน
โครงการเพื่อไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป
1. ศึกษาการวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และปัจจัยที่
ส่งผลส่าเร็จต่อโครงการเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
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- สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3. ขีดความสามารถในการ ชีวิตประจ่าวัน การเรียน
แข่งขันภายในและ
และอาชีพ
ภายนอกด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สูงขึ้นร้อยละ
100

งบประมาณ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
2. มีการจัดการเรียนการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข สอนที่มีประสิทธิภาพ
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น

100,000

2. โครงการพัฒนา 1. นักเรียนทุกคนได้รับการ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ของโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่
ศักยภาพ
พัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ลักษณะ

999,000

ผลการดาเนินงาน
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
ในการเรียน อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถ
ของนักเรียนที่มีศักยภาพความสามารถและ
เป็นเลิศในการแข่งขันศิลปะทั้งภายในและ
ภายนอก ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์เพียงพอในการฝึก
ประสบการณ์ ได้น่าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
จริงในการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ลักษณะ ผ่าน
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1. ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้เรียน

1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมควร
สร้างความตระหนักต่อ
ผู้เรียนถึงผลที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ่าวัน
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3. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ผลการปฏิบัติงานของ 1. โรงเรียนประถมศึกษา
559,400 1. ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน SAR
โรงเรียน SAR ทุก
ธรรมศาสตร์ มีระบบ
ทุกมาตรฐานผ่านการรองรับการประกัน
มาตรฐานเป็นไปตาม
ประกันคุณภาพภายในทุก
คุณภาพภายนอก
เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานอยู่ในระดับ
2. ระบบประกันคุณภาพภายในทุก
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
4. โครงการ
1. จัดการเรียนการสอน
1. การบริหารจัดการ
921,070 1. โครงการ English Program มีระบบ
English Program โครงการ English
โครงการ English
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
Program ส่าหรับนักเรียน Program ให้มีคุณภาพ
2. โครงการ English Program มีการ
จ่านวน 12 ห้องเรียน
2. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
2. ปรับปรุงห้องเรียน
ของครูมีความเหมาะสม
มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
ห้องปฏิบัติการให้มี
ระดับมาก
3. โครงการ English Program สามารถ
บรรยากาศเอื้อต่อการ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสือ่ สาร
เรียนรู้ 12 ห้องเรียน
ทางการเรียนสูงขึ้น
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 4. ผู้ปกครองมีความพึง
4. โครงการ English Program มี
และสื่อมัลติมิเดียใน
พอใจต่อการจัดการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การสอนตามโครงการ
ให้ใช้ได้ดี 12 ห้องเรียน
English Program
5. โครงการ
1. ผู้เรียนทุกคนใน
1. ผู้เรียนทุกคนในแผนการ 475,000 1. โครงการ Intensive English Program
Intensive
แผนการเรียนได้รับการ
เรียน Intensive English
สามารถให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
English Program พัฒนาเพื่อยกระดับ
Program เรียนรู้กับเจ้าของ
หลักสูตรสถานศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน่าผลการประเมิน
โครงการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดท่าระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาต่อไป
1. ชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในปีการศึกษาหน้า ในที่
ประชุมผู้ปกครอง
2. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการ
มีส่วนร่วมในการกิจกรรม
ให้กับนักเรียน

โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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6. โครงการค่าย
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษามีประสิทธิภาพ
2. โครงการ Intensive English Program
ของผู้เรียนด้าน
สอดคล้องกับหลักสูตร
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
สถานศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษกับบุคคลทั่วไปและ
2. ผู้เรียนทุกคนในแผนการ
เจ้าของภาษา
เรียนสามารถสื่อสารเป็น
3. โครงการ Intensive English Program
ภาษาอังกฤษกับบุคคล
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไปและเจ้าของภาษา
ของผูเ้ รียนด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
1. นักเรียนทุกคนได้รับการ 1. นักเรียนทุกคนมีทักษะ
911,800 1. ด่าเนินงานโครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาการในระดับที่
คือ กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น
เต็มตามศักยภาพ
สูงขึ้นและสามารถเป็น
ประถมศึกษาปีที่ 1 การแข่งขัน
2. นักเรียนทุกคนได้รับการ ตัวแทนไปแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมและการแข่งขัน
พัฒนาทักษะในเนื้อหาที่ ด้านวิชาการตามความถนัด
ความสามารถทางวิชาการกับหน่วยงาน
เรียนและสามารถน่าไปใช้ และความสนใจ
ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมค่ายน่ารู้กับ
ในชีวิตประจ่าวันโดยผ่าน 2. กิจกรรมค่ายสามารถ
ครูภาษาไทย และกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรม ค่าย
ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะ
2. ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ในเนื้อหาที่เรียน ในระดับที่
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
สูงขึ้น
การศึกษา สพป. ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 44 รายการ
เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 5
รายการ และเข้าร่วม 9 รายการ เป็น

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
กับบุคคลทั่วไป และเจ้าของ
ภาษา มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับที่มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น
1. ควรวางแผนวันที่ด่าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
และกระจายตลอดปี
การศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การวางแผนวันที่จัด
กิจกรรมค่ายไม่ควรอยู่ในช่วง
วันที่ใกล้เคียงกันมากเกินไป
และไม่ควรอยู่ในช่วงปิดภาค
เรียนเทอม 2 เพราะจะท่าให้
ติดตามผลการจัดกิจกรรมได้
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7. โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

1. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่าง
เต็มศักยภาพจากกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

1. ผู้เรียนเกิดทักษะ 4 ด้าน
ได้แก่ ปฏิบัติ (Hand)
สุขภาพ (Health) สมอง
(Head) และจิตใจ (Heart)
จากกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

50,800

8. โครงการจัดการ 1. ผู้เรียนและครูผู้สอนของ
เรียนรู้ STEM
โรงเรียน ร้อยละ 100 มี
Education
ส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้
ตามแนว STEM ศึกษา
2. โรงเรียนมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนว
STEM ที่ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ

1. ผู้เรียนมีทักษะการ
ด่ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
สู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับแนวทางการ

43,400

ผลการดาเนินงาน
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้รับ
รางวัล เหรียญทอง 10 รายการ เหรียญ
เงิน 3 รายการ หรียญทองแดง 2 รายการ
และเข้าร่วม 2 รายการ
1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบของการบริหารจัดการแบบลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้
2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตาม
ความสนใจและความถนัด ผ่านกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ปฏิบัติ (Hand)
สุขภาพ (Health) สมอง (Head) และจิตใจ
(Heart)
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในเนื้อหาที่
เรียนและสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน
และ ยกระดับความสามารถของครูผู้สอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอน
แบบSTEM ศึกษา และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ยากและเกิดปัญหาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้

1. สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ยังไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. เวลาในการจัดกิจกรรม
น้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ด่าเนินกิจกรรม
1. การวางแผนกิจกรรมต้อง
ครอบคลุมและกระจาย
ตลอดปีการศึกษา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

9. โครงการพัฒนา 1. มีหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์
ห้องสมุดมีชีวิต 4 และสือ่ สารสนเทศที่มี
ดี
คุณภาพ ทันสมัยเหมาะสม
กับวัยและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ
หนังสือทั้งหมด
2. ครูและนักเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดอย่างน้อย
ร้อยละ 85 ของครูและ
นักเรียนทั้งหมด
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด และ
พัฒนาระบบ ICT อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

1. ครูและนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
ร้อยละ 85
2. บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุดได้เข้ารับการอมรม
สัมมนาตนเองจาก
หน่วยงานภายนอกอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณ

182,000

ผลการดาเนินงาน
2. ด่าเนินกิจกรรม การจัดท่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
1. การจัดซื้อ จัดหา หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อสารสนเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
2. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงบรรยากาศ
ให้มีความเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า
ของผู้ใช้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการมากขึ้น
3. มีการพัฒนาระบบ ICT ในการใช้งาน
และการสืบค้นให้มีความสะดวกมากขึ้น
4. กิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการ
อ่านของครู นักเรียน ถูกจัดท่าขึ้นเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถหาความรู้ด้วยตนเอง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถน่าความรู้
ความสามารถมาพัฒนาการบริหารห้องสมุด

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1. ในปีถัดไปควรแบ่งโซน
ห้องสมุด เป็นพื้นที่เงียบ
ส่าหรับอ่านหนังสือและพื้นที่
ที่ต้องใช้เสียงในการจัด
กิจกรรม
2. จัดพื้นที่ส่าหรับสร้าง
ผลงาน ชิ้นงาน โดยีเครื่องมือ
วัสดุส่าหรับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรม
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถาน
การ์และบริบทของสังคม
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ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
10. โครงการ
1. โรงเรียนจัดการศึกษาให้ 1. นักเรียนมีทักษะชีวิต
โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมและมี ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ
ประจ่าต่าบล
คุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถอยู่ในสังคมได้
สอดคล้องกับความ
2. โรงเรียนประสานความ
ต้องการของนักเรียนทุกคน ร่วมมือกับผู้ปกครอง กลุ่ม
2. โรงเรียนมีครูครบชั้น/ โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน
วิชาเอก ครูมีคุณธรรม
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่่าเสมอ

11. โครงการ
1. ผู้เรียนทุกคนมี
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
O-Net/NT
ระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งบประมาณ
50,000

378,320

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณธรรม
1. ครูควรพัฒนานวัตกรรม
และมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ การเรียนการสอน และ
ความต้องการของนักเรียน สามารถเป็น
พัฒนาตนเองอย่างสม่่าเสมอ
ผู้น่าในด้านวิชาการและเป็นตัวแทนแข่งใน
ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะความรู้
ทักษะอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้
3. โรงเรียนมีครูครบชั้น/วิชาเอก ครูมี
คุณธรรม พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน และพัฒนาตนเองอย่างสม่่าเสมอ
4. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. ผู้เรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ควรน่าผลการสอบ O-Net
ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ให้
ทางการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สาระ สามารถพัฒนาการจัดการ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. ควรให้การสนับสนุนกับ
โรงเรียนในด้านการเร่งรัด

58
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
และภาษาอังกฤษ เพิ่ม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 และภาษาอังกฤษ
2. ผู้เรียนทุกคนมี
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ผลสัมฤทธิ์การประเมิน
พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ระดับชาติ (NT) ชั้น
คุณภาพการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่3
ระดับชาติ (NT) ชั้น
ด้านภาษา ด้านคิดค่านวณ ประถมศึกษาปีที่ 3
และด้านเหตุผลสูงขึ้น

12. โครงการ
ยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1. ผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน
เขียน)
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามระดับ

งบประมาณ

50,000

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มี พัฒนาความพร้อมในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สื่อการสอน
ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย 54.94 สูงกว่า
3. ควรมีการวิจัยและศึกษา
ระดับประเทศ 5.87 วิชาคณิตศาสตร์
ตัวแปร หรือวิจัยที่ส่งผลต่อ
คะแนนเฉลี่ย39.05 สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ระดับประเทศ 6.15 วิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ย 41.32 สูงกว่าระดับประเทศ เพื่อวางแผนในการพัฒนา
5.77 และวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย 49.53 สูงกว่าระดับประเทศ
15.11
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1. ควรเพิ่มเวลาของบาง
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีผล กิจกรรมให้นานขึ้น
การเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้าน 2. ควรเพิ่มกิจกรรมย่อยใน
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชา
แต่ละกิจกรรมให้มีความ
ภาษาอังกฤษในภาพรวมดีขึ้นจากปี
หลากหลายขึ้น
การศึกษา ๒๕๖๑ และด้านคุณลักษณะอัน 3. ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม
พึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่
ให้นักเรียนสามารถสื่อสาร
สถานศึกษาก่าหนด
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
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ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
13. โครงการ
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ 1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
80,000 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท่า
คุณธรรมจริยธรรมตาม
พอเพียงดีขึ้น
ให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่ม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
มากขึ้น รวมทั้งมีวัสดุ และอุปกรณ์เพียงพอ
2. นักเรียนร้อยละ ๙๐
เกี่ยวกับโครงการหลวงและ
ต่อการด่าเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้
เกิดความรู้ความเข้าใจใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิด
พอเพียง
ของนักเรียนดีขึ้น
ทักษะจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง รวมถึง
3. นักเรียนร้อยละ ๙๐
การสร้างอาชีพที่สนใจให้กับผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต
14. โครงการวัน
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ 1. ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติ
189,000 1. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีความ
ส่าคัญ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมวันส่าคัญ สามารถ
ตระหนักถึงวันส่าคัญ สามารถเผยแพร่
และมีความตระหนักถึงวัน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัน
ความรู้เกี่ยวกับวันส่าคัญของประเทศและ
ส่าคัญ สามารถเผยแพร่
ส่าคัญของประเทศ และวัน
วันส่าคัญทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์
ความรู้เกี่ยวกับวันส่าคัญ ส่าคัญทางศาสนาและ
ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย
ของประเทศและวันส่าคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ ขนมธรรม
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ทางศาสนาและร่วมกัน
เนียมประเพณีไทย
กระบวนการวันส่าคัญต่าง ๆ รวมถึง
อนุรักษ์ขนมธรรมเนียม
2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ
ประเพณีไทย
ตามกระบวนการวันส่าคัญ
ท้องถิ่นและประเทศชาติอีกทั้งปฏิบัตติ นได้

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ยังพบปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้ปฏิบัติกิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ในการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

1. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
2. กิจกรรมดี แต่การ
ประชาสัมพันธ์ คนดูแลดูแล
พื้นทีไ่ ม่ทั่วถึง
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โครงการ/กิจกรรม

15. โครงการการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถ ต่างๆ รวมถึง
อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและ
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมที่ดี
กระบวนการวันส่าคัญ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ต่างๆ รวมถึงขนบ ธรรม ประเทศชาติอีกทั้งปฏิบัติตน
เนียมประเพณีวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมตาม
ของท้องถิ่นและ
ระเบียบประเพณีและ
ประเทศชาติอีกทั้งปฏิบัติ วัฒนธรรมที่ดี
ตนได้อย่างเหมาะสมตาม
ระเบียบประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดี
1. โรงเรียนคุณธรรมมีผล 1. ผู้บริหาร ครู และ
45,000 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
การประเมินมาตรฐาน
นักเรียน มีคุณธรรม
สร้างสรรค์คนดี อยู่ในระดับดีเยี่ยม
สมศ. ระดับดี
จริยธรรมและคุณลักษณะที่
กิจกรรมที่ 2 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม/1,000
2. นักเรียนทุกคนใน
พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
คุรุชนคนคุณธรรมน่าเสนอผลงานผู้บริหาร
สถานศึกษา มีคุณธรรม
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และครูในระดับเขตตรวจราชการ อยู่ใน
จริยธรรม เป็นผู้น่าด้าน
2. สถานศึกษาสามารถ
ระดับดีเยี่ยม
คุณธรรมปลอดอบายมุข ด่าเนินงานพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
เป็นแบบอย่างได้
คุณธรรม สพฐ. ตาม
ห้องเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1. จัดกิจกรรม PLC เพื่อให้
คณะครูได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ระดับสายชั้น และในระดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทีมงานโครงการการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

การด่าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าย
คุณธรรมน่าชีวิต และกิจกรรมค่ายนิยม
หลัก 12 ประการ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม และส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีจิต
สาธารณะต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
การด่าเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับ สวทช. ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยได้รับการ
สนับสนุนจากส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สวทช. และช่วยอ่านวย
ความสะดวกในการด่าเนินกิจกรรมที่ทาง
สวทช. จัดเตรียมให้ได้เป็นอย่างดี

16. โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนา
คุณคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลัก 12
ประการ ตามหลักสูตร

2. ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและค่านิยม
หลัก 12 ประการ

322,600

17. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ของ
นักเรียนร่วมกับ
สวทช.

1. คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรม ได้รับการพัฒนาฯ
ครบกระบวนการ อย่าง
น้อย 50 คน
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 ทุก
โปรแกรม ในปีการศึกษา
2562 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจากการจัด
กิจกรรมฯ จ่านวน 1,000
คน

1. คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยสถาบันพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สวทช.)
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 ทุก
โปรแกรม ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้

10,000

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
2. มีการพัฒนาและรายงาน
ผลอย่างต่อเนื่อง
1. ระยะเวลาในการด่าเนิน
การ บางกิจกรรมไม่เพียงพอ
2. การประสานงานในการ
ด่าเนินการมีความล่าช้า

กิจกรรมการเรียนรู้/บทเรียน
ที่ทาง สวทช. จัดให้ มีคุณค่า
อย่างมากในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ แต่เนื่องจากกิจกรรม
ที่น่ามาจัดในครั้งนี้ เป็น
กิจกรรมใหม่ที่ยังมีการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมมากที่สุด
จึงยังไม่ได้ถูกน่ามาใช้จริงๆ
อย่างเต็มรูปแบบ หาก
สามารถจัดกิจกรรมสู่
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้จริง น่าจะเกิด
ประโยชน์มากกว่านี้
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การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
งานบุคลากร
1. โครงการพัฒนาครู
ทั้งระบบ

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

1. ครูและบุคลากรทางการ 1. ครูและบุคลากรทุกคน
ศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
4 จานวน 120 คน
ตามหลักสูตร หัวข้อ
“อบรมกิจกรรมการ
เรียนรู้ Active leaning
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน Mind Map”
ได้มีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทุกคน
ได้พัฒนาผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร หัวข้อ “อบรม
กิจกรรมการเรียนรู้
Active leaning เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของ

42,920 บาท

1. ผู้อานวยการโรงเรียนมีความเป็น
ผู้นาในการขับเคลื่อนการจัดการ
อบรมการพัฒนาผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร หัวข้อ
“อบรมกิจกรรมการเรียนรู้ Active
leaning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน Mind Map”
สู่การพัฒนาผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทุกคน ได้พัฒนา
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร หัวข้อ “อบรมกิจกรรมการ
เรียนรู้ Active leaning เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน Mind
Map” เสริมศักยภาพเพื่อนามาพัฒนา
ผู้เรียน

การนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผล ทั้งฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียน Mind Map”
เสริมศักยภาพเพื่อนามา
พัฒนาผู้เรียน
2. โครงการยกย่อง
360,000 บาท
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู 1. เพื่อเป็นขวัญและ
เชิดชูเกียรติและปฏิคม และบุคลากรทุกคน
กาลังใจในการปฏิบัติ
จานวน 65 คน
ราชการเพิ่มมากขึ้น
2.ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู
ที่เกษียณอายุราชการ มี
ความภาคภูมิใจในการ
เชิดชูเกียรติ
3. โครงการสรรหา
3,345,900บาท
1. คัดเลือกครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนปฏิบัติการ
และจ้างครูและ
รายวิชาที่ขาดแคลน
สอนตรงตามสาขาวิชา
บุคลากรทางการ
จานวน 5 อัตรา
2. บุคลากรสนับสนุนการ
ศึกษา
2. คัดเลือกบุคลากร
สอนปฏิบัติงานได้อย่าง
สนับสนุนการสอนจานวน เหมาะสม
6 อัตรา
3. คนงานปฏิบัติงานได้
3. คัดเลือกคนงานจานวน ตามวัตถุประสงค์
11 อัตรา
4. พนักงานรักษาความ
4. คัดเลือกพนักงานรักษา ปลอดภัยปฏิบัติงานได้
ความปลอดภัย 2 อัตรา
ตามวัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจกับ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ปฏิคม และเข้าร่วมโครงการอย่างมี
ความสุข

-

1. ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนตรงตาม
สาขาวิชา
2. บุคลากรสนับสนุนการสอน
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. คนงานปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
5. ครู บุคลากร คนงานทาความ
สะอาดและพนักงานรักษาความ

การนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผล ทั้งฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปลอดภัยมีประกันสังคมตาม
วัตถุประสงค์

ปัญหา/อุปสรรค
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การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
งานงบประมาณ
1. โครงการบริหาร
จัดการงบประมาณ
โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน

1.การใช้จ่ายงบประมาณ
มีความโปร่งใส ถูกต้อง
ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

26,501,920

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามาถเบิก-จ่าย เงินได้รวดเร็ว มีการ
ตรวจสอบอย่างสม่่าเสมอจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก มี
ระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน มีผลการ
ประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ มีการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ถูกต้องตามระเบียบ

ปัญหา/อุปสรรค

1.ระบบชาระค่าบารุง
การศึกษามีความล่าช้า
2.เจ้าหน้าที่ประสบการณ์
น้อย
3.ภาระงานมีจานวนมาก
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานสอนด้วย
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โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
งานบริหารทั่วไป
1. โครงการ ปรับปรุง
และพัฒนาอาคาร
สถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. อาคารสถานที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้
มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน
2 ระบบสาธารณูปโภค
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

1. อาคารสถานที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียน
การสอน
2. ระบบสาธารณูปโภค
เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

4,930,000

มี ก ารปรั บ ปรุ ง สถานที่ การปรั บ ภู มิ
ทั ศ น์ การปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม
ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์การจ้าง
เหมาบริการกาจัดปวก และ ปรับปรุง
บรรยากาศและระบบการให้ บ ริ ก าร
ห้ องเรียนห้ องพิเ ศษต่า งๆ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ในห้ องเรียนให้ พร้อมใช้งาน
อยู่ เ สมอ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย น
พิ เ ศษ เช่ น ห้ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ ง
ดนตรี โดยติ ด ตั้ ง พั ด ลม เครื่ อ งปรั บ
อากกาศ ทีวี จัดหาโต๊ะ เก้าอี้เพื่อให้มี
ความพร้ อ มต่ อ การเรี ย นการสอน
มีการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร
เรียน ระบบประปาของโรงเรียน เพื่อ
ความปลอดภัยและสะดวกในการใช้
งานภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มี

1. การแจ้งซ่อมสิ่งที่ชุดรุด
เสียหายควรมีบันทึกแจ้งซ่อม
อย่างชัดเจน
2. ครูและบุคลากรทุกคนควร
ช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้
งานห้องน้า ห้องเรียน
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

2.โครงการการรับ
1.เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
นักเรียนและประชุมผู้มี การศึกษาภาคบังคับในเขต
ส่วนร่วมในสถานศึกษา บริการ เข้าเรียนใน
โรงเรียน จานวน 17 คน
2.เครือข่ายการจัด
การศึกษามีส่วนร่วมในการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน

1. เด็กทุกคนที่มีอายุตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนตาม
พ.ร.บ. การศึกษาภาค
บังคับ 2545
2.เครือข่ายการจัดการศึกษา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

งบประมาณ

30,000

ผลการดาเนินงาน
การปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน
เช่ น สวนหย่ อ ม ป้ า ยหน้ า โรงเรี ย น
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน
ในการดาเนินกิจกรรมที่กล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาอาคาร
สถานที่ ข องสถานศึ ก ษาให้ มี ค วาม
พร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน
และสร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนการสอน
จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง ปีละ ๒ ครั้งในภาค
เรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง ในการประชุมได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองในการ
ประชุมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ
สนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกันหา
แนวทางพัฒนาโรงเรียนสร้างความ

ปัญหา/อุปสรรค

การสอบคัดเลือกนักเรียน
ด้านสมรรถนะควรประเมิน
เพียงผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่
ควรนาคะแนนมารวมกับด้าน
ทฤษฏี
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ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
เข้าใจในการดาเนินงานกิจกรรม
ระหว่างรางเรียนกับผู้ปกครอง
-ดาเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ในปี
การคึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ โปรแกรม SP
IEP และ EP ในการดาเนินการได้มี
การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ดาเนินงาน การกาหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการรับสมัครหลักเกณฑ์ต่างๆ
ให้คณะครูผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มี
การแบ่งหน้าที่มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจนและประกาศแจ้งผู้ปกครองที่
ประสงค์จะนานักเรียนเข้าเรียนได้
ทราบทั้งผู้ปกครองที่มีเด็กอยู่ในเขต
พื้นที่บริการ ทั้งนี้ในระหว่างปี
การศึกษาได้มีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อ
ทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง

ปัญหา/อุปสรรค
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3. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero
Waste School)

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 1. ผู้เรียนทุกคนมี
ความเข้าใจในการจัดการ ความสามารถในการ
ขยะ การคัดแยกขยะ การ จัดการขยะ การคัดแยก
นาขยะกลับมาใช้
ขยะ การนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ และการกาจัด ประโยชน์ และการ
ขยะอย่างถูกวิธี
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
2.ผู้เรียนทุกคนมีความ
2. ผู้เรียนทุกคนคัดแยก
ตระหนักถึงการคัดแยก
ขยะ นาขยะกลับมาใช้
ขยะ การนาขยะกลับมาใช้ ประโยชน์ และกาจัดขยะ
ประโยชน์
อย่างถูกวิธี
3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

20,000

-มีสารวจจุดทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียน
ซึ่งยังขาดจุดที่คัดแยกขยะอย่าง
ชัดเจน จึงได้ได้จัดจุดคัดแยกขยะตาม
อาคารเรียน โรงอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อ
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและขยะ
บางส่วนที่จาหน่ายได้จะมีรถรับซื้อ
ของเก่ามารับซื้อที่โรงเรียนโดยมีครู
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน
-การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
การจัดการขยะได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทศลาลท่า
โขลง บริษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์ ที่เข้า
มาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้แก่
นักเรียนในเรื่องของการทิ้งขยะอย่างถูก
วิธี การใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้
รวมทั้งปลูกฝังจิตสานึกในการรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่วางไว้
-การจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะและ
การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้

1. ควรจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องโดยสร้างนักเรียน
แกนนาให้ถ่ายทอดความรู้
จากพรี่สู่น้อง
2. ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการ ดาเนินชีวิต
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4.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

1.โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
2.ผ๔เรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

1.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเป็น
ระบบที่ช่วยเหลือนักเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
เต็มศักยภาพ

งบประมาณ

50,000

ผลการดาเนินงาน
จะจัดในทุกวันสาคัญที่ทางโรงเรียนมี
กิจกรรมที่ต้องให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
เช่นวันวิทยาศาสตร์ วันดินโลก วัน
สิ่งแวดล้อม กีฬาสี โดยมีการจัดจุดแยก
ขยะในบริเวณที่จัดกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจในการคัดแยกขยะทาให้
นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของ
การคัดแยกขยะ การกาจัดขยะอย่างถูก
วิธี และการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่วางไว้
โดยภาพรวมพบว่าเป้นโครงการทีทมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตและ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของ
ผู้เรียนเป็นอย่างดี การเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงานมีความพร้อม
มาก ทาให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนคานึงถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรค

ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆที่
รับผิดชอบควรสร้างความ
ตระหนักต่อผู้เรียนที่เกิดชึ้น
จริงในชีวิตประจาวัน
ครู ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
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5.โครงการ
ประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

1.ชุมชนและผู้ปกครองได้
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์
2.ชุมชน ครู และผู้ปกครอง
ได้ตระหนักในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

งบประมาณ

1.ผู้ ป กครอง ครู นั ก เรี ย น 200,000
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์ ชั ด เจนและ
ถูกต้อง
2 . ชุ ม ช น ค รู แ ล ะ
ผู้ปกครองได้มีส่ว นร่ว มใน
การพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิเคราะห์นักเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
มีปญ
ั หา/ช่วยเหลือในด้านต่างๆของ
นักเรียนช่วยให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการสามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน
ตลอดจนขั้นตอนการทางานโดยมีส่วน
ร่วมกับคณะทางานในการบริหาร
จัดการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
มีการพัฒนาตนเองของทีมงาน
ประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ แลกเปลี่ยน
ความรู้ในการจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ว่าจะเป็นการใช้
โปรแกรมเพื่อจัดทาภาพกราฟฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ

ควรมีการแบ่งภาระงานให้
เหมาะสมเนื่องจากเจ้าหน้าที่
แต่ละคนมีงานหลักคือการ
จัดการเรียนการสอนอาจต้อง
ประสานงานในเรื่องของการ
จัดชั่วโมงเพื่อให้สามารถแบ่ง
เวลาและทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
6.สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนทุกคนรู้วิธีป้องกัน 1.ผู้เรียนทุกคนปลอดนา
ปัญหาการแพร่ระบาดของ เสพติดและอบายมุขใน
ยาเสพติดและอบายมุขใน โรงเรียน
โรงเรียน
2.โรงเรียนประถมศึกษา
2.โรงเรียนประศึกษา
ธรรมศาสตร์มีระบบการ
ธรรมศาสตร์สร้าง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
กระบวนการในการป้องกัน มีกระบวนการที่เข้มแข็ง
และแก้ไขปัญหาให้มี
กระบวนการที่เข้มแข็ง

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

20,000

เป็นโครงการที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน
เป็น
อย่างดี การเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงานมีความพร้อมมาก ทาให้
การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนคานึงถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงใน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งแฝงความ
สนุกสนาน เสริมสร้างความสามัคคี
เสียสละ อดทน ได้รับความรู้ ได้มี
โอกาสสัมผัสในชีวิตประจาวัน
โดยทั่วไป

ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆที่
รับผิดชอบ ควรสร้างความ
ตระหนักต่อผู้เรียนถึงผลที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีระบบการ
1.ระบบการจัดการความ
จัดการความปลอดภัยของ ปลอดภัยของสถานศึกษามี
สถานศึกษาที่เหมาะสม
ความเหมาะสมและทันต่อ
และทันต่อเหตุการณ์
เหตุการณ์
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการ 2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
คุ้มครองดูแลความ
คุ้มครองดูแลความ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

50,000

เป็นโครงการที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนเป็นอย่างดี
การเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงานมีความพร้อมมาก ทาให้
การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดจนคานึงถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงใน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งแฝงความ
สนุกสนาน เสริมสร้างความสามัคคี
เสียสละ อดทน ได้รับความรู้ ได้มี
โอกาสสัมผัสในชีวิตประจาวัน
โดยทั่วไป

ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆที่
รับผิดชอบ ควรสร้างความ
ตระหนักต่อผู้เรียนถึงผลที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์/
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
8.โครงการงานอนามัย ครูและบุคลากรทางการ 1.นักเรียน ครูและ
โรงเรียน
ศึกษาทุกคนได้รับการ
บุคลากรทางการศึกษาใน
บริการด้านสุขภาพอนามัย โรงเรียนมีความพึงพอใจใน
ที่ดีและเพียงพอใน
งานอนามัยโรงเรียนอยู่ใน
โรงเรียน
ระดับดีมาก
2.ผลการประเมินนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงดีเฉลี่ยร้อยละ ๘๐

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

50,000

เป็นโครงการที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนเป็นอย่างดี
การเตรียมในการดาเนินงานความ
พร้อมมาก ทาให้การดาเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจน
คานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงใน
กิจกรรมต่างๆซึ่งแฝงความสนุกสนาน
เสริมสร้างความสามัคคี เสียสละ
อดทน ได้รับความรู้ ได้ทีโอกาสสัมผัส
ในชีวิตประจาวันโดยทั่วไป

ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆที่
รับผิดชอบควรสร้างความ
ตระหนักต่อนักเรียนถึงผลที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องควรเป้นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้เรียน
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ส่วนที่ 4
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

77

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 พบว่ายังมีปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน พอสรุปได้ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมโครงการ ไม่เป็นไปตามกาหนดรอบปฏิทิน
2) ผูจ้ ัดทาโครงการยังขาดความเข้าใจในการใช้งบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน กาหนดไว้อย่างกว้างๆ ในการ
เขียนโครงการจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
บอกปริมาณความสาเร็จเป็นร้อยละให้ชัดเจน
4) ปัญหาด้านดาเนินงานตามแผน มักมีปัญหาในขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งปัจจัย
ภายใน เช่น บุคลากรไม่มีความพร้อมในการทางาน หรือปัจจัยภายนอก เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ การควบคุมนักเรียนจานวนมาก
5) ปัญหาด้านการประสานงาน ขาดการวางระบบผู้ประสานงานที่ชัดเจน
6) ผู้ปกครอง ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการให้ผู้เรียนทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
และการแสดงออก
7) สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วม

