
 



ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการบริหารงานของ 

โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย มุ่งเน้น การ 

ร่วมกันคิด ร่วมกันท าสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบโดยเพื่อสนองนโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักส าคัญในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินการ             

ใน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลด 

ความเหลื่อมล้ า 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ 

โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

                                                                                               นางกาญจนา  คล้ายพุฒ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ประวัติโรงเรียน 

ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12120 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปี
ที่  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบ่งเป็น 3 โครงการได้แก่ Smart Program, Intensive English Program และ 
English  Program 

โทรศัพท์   : 02-564-4498 
โทรสาร :    : 02-564-2729 
URL   : http://www.pts.ac.th 

E-mail   :   pts@pts.ac.th 

ขนาดของสถานศึกษา: โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

เขตพ้ืนที่บริการ:  1) หมู่ 17 และหมู่ 18 (บ้านเลขที่ 99) ต าบลคลองหนึ่ง 
    อ าเภอคลองหลวง 

2) บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร้องขอกับส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์” และได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีเนื้อท่ี 12 ไร่  รูปแบบอาคาร
เรียนเป็นแบบ  สปช. 105 / 29 จ านวน 8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตั้งเป็น
โรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มีนักเรียนปีแรก 
ประมาณ 265 คน 

เมื่อปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ย้ายจากท่ีเดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพ่ือใช้ในการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอ านวยการ  
จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 1 หลัง (ห้องน้ าในอาคาร) มี
อาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หน่วย บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นสถานที่
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้ 

http://www.pts.ac.th/
mailto:pts@pts.ac.th
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2. ข้อมูลทั่วไป 

สัญลักษณ์ 

  

 

ปรัชญำโรงเรียน  สุวิชาโน   ภว โหติ = ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน ปมธ. 
สีประจ ำโรงเรียน  ขาว  เหลือง  แดง   
  สีขำว  หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์ 
  สีเหลือง  หมายถึง   สีของศาสนาเหมือนดั่งธรรมจักร 
  สีแดง  หมายถึง   แสดงถึงความเข้มข้น คือ เลือด 

  ( เหลืองของเรา คือ ธรรมประจ าจิต  แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้ ) 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เก่งภาษา  ล้ าหน้าเทคโนโลยี  เป็นคนดีน าสังคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน งามอย่าง ปมธ. :    หยุด  ยืน  ไหว้  และกล่าวค าว่า “สวัสดี” 
ควำมเชื่อ (VALUE) เรา...เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างให้เป็นผู้น าที่สง่างาม 
    ของสังคม 
ขนำดของสถำนศึกษำ โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
เขตพื้นที่บริกำร  1)  หมู่ 17 และหมู่ 18 (บ้านเลขท่ี 99) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

 2)  บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Website   http://www.pts.ac.th 
E-mail   ptsthammasat@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์  02-5644498 
เบอร์โทรสำร  02-5642729 

 
   ภำรกิจ 

❖ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดให้บริการการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี  แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้ 
  โครงการ Smart Program   ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6 
  โครงการ English Program   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  โครงการ Intensive English Program  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

http://www.pts.ac.th/
mailto:ptsthammasat@gmail.com
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❖ ภารกิจที่ให้บริการการศึกษา มีดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้น
พ้ืนฐานเป็นมาตรฐานหลัก 
 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเสริมสร้างความ
เป็นผู้น า 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจ 

 1. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ กระบวนการให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 2. น้อมน าแนวพระราชด าริและพระบรมราโชบายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้และความเข้าใจ  สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
เป้ำประสงค์ 

 1.  ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 2.  จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ  อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4.  จัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)        
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าสอดคล้องกับประเทศไทยแลนด์ 4.0 
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เป้ำหมำย 

❖  ด้ำนวิชำกำร 
  1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง มีความโดดเด่นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยี 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีความสุข และสง่างาม     
 เน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๒  ความสามารถทางการคิด 
  ๒.๓  ความสามารถด้านการสื่อสาร 
  ๒.๔  ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
  ๒.๕  การท างานอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๖  ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

❖  ด้ำนบุคลำกร 
 1. พัฒนาเจตคติ ความรู้ และทักษะ สู่ความเป็นครูและบุคลากรมืออาชีพ โดยการสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้น าที่สง่างามสู่สังคม 
 2. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดสวัสดิการที่ดี 
❖  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 

 1. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และมีความปลอดภัย 
 ๒. มีระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
 ๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถ ตามศักยภาพ มีคุณภาพ         
 ตามมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนามาตรฐานสู่สากล 
 ๔. สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารที่สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าที่สง่างาม 
❖ ด้ำนงบประมำณ 

1. สร้างระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีระบบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ยึดหลักประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
คุ้มค่า 

๓. สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 

 

 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา 
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน 
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผลและ 
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 
เรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แล้วแต่กรณี 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
4. การตรวจสอบติดตาม และรายงาน
การใช้งบประมาณ 
5. การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ
ครุและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
5. การลาทุกประเภท 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
8. การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
9. การรายงาน การด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

1. การพัฒนาระบบและข้อมูลเครือข่าย
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
11. การรับนักเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายในและระบบมาตรฐาน 
การศึกษา 
12. การส่งเสริมคุณธรรมให้มีความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 
สถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 
 
 

7. การปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบรายการหรือ 
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมารเพ่ือ 
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดท าและการจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ การควบคุม ดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
16. การเบิกเงินจากคลัง 
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
18. การน าเงินส่งคลัง 
19. การจัดท าบัญชีการเงิน 
20. การจัดท ารายงานทางการเงินและ
งบการเงิน 
 

10. การออกจากราชการ 
11. การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต 
12. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13. การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
14. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
15. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
16. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ 
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครุและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
17. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
18. การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม 
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้งยุบ รวมหรือ 
เลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอก ระบบ และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานกับส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
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4. ขนำดพื้นที่ของโรงเรียน 
  โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 12 ไร่ 

แผนผังโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
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5. กำรคมนำคม  
การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีถนนตัดผ่านทั้ง

ด้านหน้า และด้านหลัง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 
 

6. ที่ตั้งของโรงเรียน 

            โรงเรียนตั้งอยู่เลขท่ี  111 หมู่ที่ 18  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   12120       
อยู่ในเขตเทศบาลท่าโขล่ง  ห่างจากส านักงานเทศบาลท่าโขล่ง   ประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบ โรงเรียน
จะเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือน ทุ่งนา ตั้งอยู่โดยรอบ 

 

แผนที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
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7. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
❖ อำคำรเรียน  

         อาคารเรียน จ านวน 3 หลัง  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จ านวน 86 ห้อง อาคารประกอบ 
จ านวน 2 หลัง  ได้แก่ อาคารโดมและโรงอาหาร โดยจ าแนกดังต่อไปนี้ 
  1.  จ าแนกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562   จ านวน   53  ห้องเรียน 

 2.  ห้องน้ า        จ านวน   92  ห้อง 
 3.  สนามเปตอง     จ านวน  1  สนาม 

  4.  สนามฟุตบอล      จ านวน  1  สนาม 
 5.  สนามบาสเกตบอล    จ านวน  1  สนาม 

  6.  ลานอเนกประสงค์    จ านวน  1  แห่ง 
 7.  แปลงสวนเกษตร ปมธ.   จ านวน  1  แห่ง 

    8.  บ้านพ่อพอเพียง    จ านวน  1  แห่ง 
  9.  ลานเล่านิทาน    จ านวน  1  แห่ง 
  10.  อุทยานการศึกษา     จ านวน  1  แห่ง 
 
❖  ห้องปฏิบัติกำรพิเศษ 

      อาคารเรียน 3 อาคาร มีห้องปฏิบัติการ จ านวน 16 ห้อง โดยจ าแนกดังต่อไปนี้ 
 1.  ห้องวิทยาศาสตร์    จ านวน 1  ห้อง 
 2.  ห้องศิลปะ     จ านวน 1  ห้อง 
 3.  ห้องสมุด     จ านวน 1  ห้อง 
 4.  ห้อง STEM     จ านวน 2  ห้อง 
 5.  ห้องนาฏศิลป์    จ านวน 2  ห้อง 
 6.  ห้องอาเซียน     จ านวน 1  ห้อง 
 7.  ห้อง ICT Service    จ านวน 1  ห้อง 
 8.  ห้องคอมพิวเตอร์    จ านวน 2  ห้อง 
 9.  ห้อง Conversation    จ านวน 2  ห้อง 
 10.  ห้องมินิเทียเตอร์    จ านวน 1  ห้อง 
 11.  ห้องดนตรี     จ านวน 1  ห้อง 
 12.  ห้องพยาบาล    จ านวน 1  ห้อง 
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8. สภำพควำมพร้อมบุคลำกร  
 

     ข้อมูลผู้บริหำร 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  : นางกาญจนา   คล้ายพุฒ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ระยะเวลาบริหารงาน  : 9 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา :  นางกาญจนรัตน์    วงษ์สมาจารย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนครูและบุคลำกร 
ต ำแหน่ง จ ำนวน 

ผู้บริหาร 2 
ข้าราชการครู 75 
พนักงานราชการ 1 
ครูอัตราจ้าง สพป. (งบวิกฤติ) 2 
ครูอัตราจ้าง อบจ. 2 
ครูอัตราจ้างโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) 5 
ครูอัตราจ้าง มธ. 2 
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ (รายได้สถานศึกษา) 1 
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 1 
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ (รายได้สถานศึกษา) 1 
ธุรการ สพป. 1 
ธุรการโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) 1 
รปภ. (รายได้สถานศึกษา) 2 
นักการ-ภารโรง สพป. 2 
คนงานโรงเรียน (รายเดือน) 1 
คนงานโรงเรียน (รายวัน) 11 
ครูชาวต่างชาติ 23 

รวม 133 
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 9. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 

จ านวนนักเรียน รวม 1,868 คน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ป.1 9 151 189 340 37.77 

ป. 2 9 151 169 320 35.55 

ป.3 9 166 153 319 35.44 

ป.4 9 155 153 308 34.22 

ป.5 9 161 162 323 35.88 

ป.6 8 127 131 258 32.25 

รวม 53 911 957 1,868 35.24 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2568 ของ โรงเรียนประถมศึกษา

ธรรมศาสตร์  ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้น ากรอบแนวคิดและนโยบายที่
เกี่ยวข้องมาเป็น แนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้  

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
5. นโยบายรัฐบาล 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
7. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 
 

 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ประเมินเมื่อ วันที่ 19-20  เดือน 
พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางรางสรุปผลได้ดังนี 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตที่ดี 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √ 
ตัวบ่งชี้ที่   ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    √ 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก   

          ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
 ๑.ด้านการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ปลอดจากปัญหาทางเพศและสิ่งเสพติด มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มี
ความรับผิดชอบ มีความในใจใฝ่รู้ คิดเป็นท าเป็น มีความสามารถด้านการคิด และการปรับตัว ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น ของผู้เรียนด้านเก่ง
ภาษาและน าเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า มีการบริหารจัดการ ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป มี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม มีการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่   ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    √ 
ตัวบ่งชี้ที่   ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

   √ 
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 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตน มีการประเมินแผนจัดการ
เรียนรู้ ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประเมินแบบฝึก แบบทดสอบ สนับสนุนให้ครูน าผลการประเมินไปพัฒนาคน 
พัฒนาการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ มีการจัดท าสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการประเมิน ความก้าวหน้าด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
การวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ค านึงกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นระบบครบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เป็นล าดับทุกปีการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.ด้านการจัดการศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนและน าจุดเน้นและ จุดเด่น ของผู้เรียนไปก าหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาผู้เรียนและน าจุดเน้น จุดเด่น ของผู้เรียนไปก าหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 
            1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

 -  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 -  ยึดมั่นในศาสนา 

    -  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    -  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

            2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
    -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
    -  ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    - ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

 - ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

2. พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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            3. มีงานท า มีอาชีพ 
                  - เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรัก

งาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
                   - การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน และมี

งานท าในท่ีสุด 
                  - ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

            4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 
                  - การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
                   - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่

พลเมืองด ี
                   - การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร     

งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 
 
 
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-
2580 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
วิสัยทัศน์  
        “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 
    1. ความม่ันคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลีย่นแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล    
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
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  2. ความม่ังคั่ง  
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3. ความย่ังยืน    
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
     3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพื่อเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
  4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์  
            1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
            2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
            4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
            5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย 
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายดังนี้  
               1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
               1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร และภัยคุกคาม
อ่ืนๆ  
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               1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความม่ันคงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ                     
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
               1.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
               1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน                 
และร่วมพัฒนาประเทศ 
           2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายดังนี้  
               2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
               2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
               2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
               2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีเป้าหมายดังนี้  
               3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทย                      
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
               3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
               3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
               3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
               3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
               3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
           4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายดังนี้ 
               4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของ                   
คนทุกกลุ่มในสังคม 
               4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
               4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
               4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
           5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 
               5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
               5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ าทั้งด้านอุปสงค์                        
และอุปทาน  
               5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
               5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
               5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
           6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายดังนี้ 
               6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
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               6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
               6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
               6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ                            
และมีความเป็นมืออาชีพ 
               6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม                                 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความส าคัญกับ
การศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

2. ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน 

4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
สถานศึกษา 

5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความ
ช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาและจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
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8. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
               

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

              ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศใน
อดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 

       ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

       ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

       ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

              ๓.1 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญ ูความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

      ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

      ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

      ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

      ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

      ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

              ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                    ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ 

5. นโยบายรัฐบาล 
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การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

                    ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

              ๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

                    ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที ่๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
คร ูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

                     ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึงมีทักษะ                ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

              ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
ส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยาย
ผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น 

              ๘.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

                    ๘.4.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว  และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
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ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                   ๘.4.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้า  สู่สังคมสูง
วัย 

                   ๘.4.๓ ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ   แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ   ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดย
การปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

                   ๘.4.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

               ๘.5 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา  หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 

      ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
      ๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
      ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
      ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  

      ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

        การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของ     คนไทย
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุน   
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ   การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน   โดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกง
หลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้ตามความพร้อมปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิ
และการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้าน โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ  

      ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
      ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
      ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
      ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
      ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
         การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์
และภาษาต่างประเทศส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ       เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้
ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงใน       ภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
      ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
      ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
      ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
      ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
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      ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
 
 

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive  Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All 
for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
เป้าหมายด้านผู้เรียน  
            เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
 1. 3Rs  ได้แก ่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
      2. 8Cs  ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ      
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
Compassion)  
 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
            เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
    ยุทธศาสตร์  
            การที่แผนการศึกษาแห่งชาติจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้นั้น จ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  
            ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
    เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา                
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความ สามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ                                                  
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน        
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
            7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ                       
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล            
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1. โครงสร้างบทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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   5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561                     
มีจ านวน 3 มาตรฐาน  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาสถานภาพ หน่วยงาน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการบริหาร จัดการศึกษารวมถึงการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง 
ๆ เช่น นโยบายการจัดการศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษา ของประชากรวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดังนี้  
 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

สังคม - วัฒนธรรม (Social – Cultural) 

- มีการท า MOU กับหน่วยงานการศึกษาภายนอก
โรงเรียน 
- ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรมใน
โรงเรียน 
- ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
- มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด ชุมชน โรงพยาบาล 
- การคมนาคมสะดวก 
- เป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
- หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ให้ความร่วมมือ เช่น 
สวทช. มูลนิธโิอโตซัง มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง 
- มีอาคารเรียนเพียงพอ และมีห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

- ผู้ปกครองขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการ

แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

- กระแสบริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์ 

- ผู้ปกครองครอบครัวแตกแยก 

- มีนักเรียนจ านวนมาก เกิดการแออัดภายในโรงเรียน 

 



  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2567       โรงเรยีนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 29 

 

เทคโนโลยี (Technological) 

- ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีจากองค์กร สวทช. 
- หน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับ ICT 
 
 

- ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา 
 

เศรษฐกิจ (Economic) 
- ชุมชนให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการพัฒนา
เต็มรูปแบบ 
- ขาความสามารถในการระดมทุน 
- ค่าครองชีพสูง 
 

กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
- มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
- นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
- ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต องค์การบริหาร
ส่วนทั่งถ่ิน และหน่วยงานต้นสังกัด 

- หน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีต าแหน่ง
บ่อยครั้ง 
- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากต้นสังกัด 
- มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อันจะน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต 
 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน 

- มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
- การจัดโครงสร้างภายในองค์กร สอดคล้องกับ
โครงสร้างภายในโรงเรียน 
 
 

- การสื่อสารภายในไม่ทั่วถึง 
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ด้านการบริการและผลผลิต 
- มีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
- นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 
 
 

- แผนการจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
- ครูมีการเสริมแรงน้อยและไม่ค านึงถึงพัฒนาการ
นักเรียน 
- ครูยังรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ไม่ลึกซึ้ง 
- ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
- ครูขาดความเข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
- ครูเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- บุคลากรท างานเป็นทีม 
- มีบุคลากรเพียงพอ 
- บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงตามสาย
งาน 
- บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพ 

- ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลย ี

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
- ใช้เงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ 
- จ่ายเงินตามระเบียบราชการ 
 

 

ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
- วัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน 
- มีแหล่งการเรียนรู้ มีสื่อในการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
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- มีการกระจายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความสามารถของบุคคล 
- ครูทุกคนมีงานพิเศษตามกลุ่มงานบริหาร 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีให้เข้ากับ
สถานการณ์ 
- มีการบูรณาการโครงการพิเศษเข้ากับหลักสูตร
สถานศึกษา 
- มีข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ 
- มีการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภัย 
- อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมภายนอกของสถานศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
หลากหลายช่องทาง 

- ครูบางคนได้รับมอบหมายงานซ้ าซ้อน 
- การจัดซื้อของตามระเบียบพัสดุท าให้ได้ของที่มีราคา
แพง 
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ส่วนที่ 4 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน เก่งภาษา  ล ้าหน้าเทคโนโลยี  เป็นคนดีน้าสังคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน งามอย่าง ปมธ. :    หยุด  ยืน  ไหว้  และกล่าวค้าว่า “สวัสดี” 
ความเชื่อ (VALUE) เรา...เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างให้เป็นผู้น้าที่สง่างาม 

   ของสังคม 
ภารกิจ 

❖ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดให้บริการการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี  แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี  
  โครงการ Smart Program   ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  โครงการ English Program   ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  โครงการ Intensive English Program  ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
❖ ภารกิจที่ให้บริการการศึกษา มีดังนี  

 1. จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. จัดท้าระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั นพื นฐานเป็นมาตรฐานหลัก 
 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและเสริมสร้างความ
เป็นผู้น้า 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มุ่งจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
บนพื นฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจ 

 1. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ กระบวนการให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 2. น้อมน้าแนวพระราชด้าริและพระบรมราโชบายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้และความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขึ นพื นฐาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

 1.  ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั นพื นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 2.  จัดกิจกรรมทั งในและนอกห้องเรียนที่เอื อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ  อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เน้นการท้างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4.  จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)       
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าสอดคล้องกับประเทศไทยแลนด์ 4.0 
เป้าหมาย 

❖  ด้านวิชาการ 
  1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง มีความโดดเด่นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยี 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในการด้ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีความสุข และสง่างาม       
เน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ดังนี  
  ๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๒  ความสามารถทางการคิด 
  ๒.๓  ความสามารถด้านการสื่อสาร 
  ๒.๔  ความสามารถด้านเทคโนโลย ี
  ๒.๕  การท้างานอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๖  ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

❖  ด้านบุคลากร 
 1. พัฒนาเจตคติ ความรู้ และทักษะ สู่ความเป็นครูและบุคลากรมืออาชีพ โดยการสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้น้าที่สง่างามสู่สังคม 
 2. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดสวัสดิการที่ดี 
❖ ด้านบริหารงานทั่วไป 

 1. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และมีความปลอดภัย 
 ๒. มีระบบพื นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เอื อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 ๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถ ตามศักยภาพ มีคุณภาพ             
ตามมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนามาตรฐานสู่สากล 
 ๔. สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารที่สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น้าที่สง่างาม 
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❖ ด้านงบประมาณ 

1. สร้างระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีระบบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ยึดหลักประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
คุ้มค่า 

๓. สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

           โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็น“องคก์รแห่งการเรียนรู้” มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิต เรียนรู้ตลอดเวลา เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก น้าองค์กรไปสู่
การพัฒนาและประสบความส้าเร็จ  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ยึดถือ
ในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า   PTS.TEAM   โดยมีความหมาย ดังนี  

 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า

ทางการศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

P Professional มีความเป็นครูมืออาชีพ 
T Technology ก้าวไกลเทคโนโลยี 
S Sufficiency ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
T Teamwork ท้างานเป็นทีม มีความสามัคคี 
E Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม 
A Activeness ขยันตั งใจท้างาน 
M (Role) Model เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
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กลยุทธ์ ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตัวช้ีวัด 
 1. จ้านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
 
กลยุทธ์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวช้ีวัด  
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรีย น รู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื นฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด  
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท้า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้  
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิต สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  
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 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด้ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั งด้านร่างกายและจิตใจ  
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ้านวยการการเรียนรู 
 
กลยุทธ์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัด  
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพพื นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับผู้พิการ  
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 5. โรงเรียนน้าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
 7. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลนักเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กลยุทธ์ ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทน้า  
ตัวช้ีวัด  
 1. โรงเรียนมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
 2. โรงเรียนมีการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 3. โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน้าขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด้าเนิน
กิจกรรมประจ้าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด้าเนินการจัดท้า งานวิจัยด้านการสร้าง
ส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
 7. ครู และนักเรียนสามารถน้าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  
 8. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการ
จัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 
กลยุทธ์ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวช้ีวัด  
 1. โรงเรียนได้รับการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้
ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต้าบล  
 3. โรงเรียน น้านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ ทั งระบบ  
 4. โรงเรียน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 5. โรงเรียน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 6. โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 7. โรงเรียน มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น้าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
 8. โรงเรียน มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
 9. โรงเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2568 

ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรีย
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  อาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก้าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักท่ี ส้าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
มาตรา 48 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ดังนี  
   

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค้านวณ  

84 86 88 90 92 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

87 88 89 90 91 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 85 86 87 88 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
90 90 91 92 93 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 84 84 85 85 86 
๖) มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 100 100 100 100 100 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 85 85 86 87 88 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 91 91 92 93 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
90 91 91 92 93 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 82 83 84 85 86 
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มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก้าหนดชัดเจน 

92 93 94 95 96 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 93 94 95 96 97 
๒.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

91 92 93 94 95 

 ๒.4 พัฒนาครุและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 92 93 94 95 96 
 ๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณมีคุณภาพ 
92 93 94 95 96 

 ๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

92 93 94 95 96 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
90 91 92 93 94 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ 

90 91 92 93 94 

3. มีการบรหิารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 90 91 92 93 94 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
90 91 92 93 94 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 91 92 93 94 
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การก้าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก้าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี  

   
ระดับคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม (ระดับ 5) ร้อยละ 80-100  
ระดับดีเลิศ (ระดับ 4) ร้อยละ 70-79  
ระดับดี (ระดับ 3) ร้อยละ 60-69  
ระดับปานกลาง (ระดับ 2) ร้อยละ 50-59  
ระดับก้าลังพัฒนา (ระดับ 1) ร้อยละ ‹ 50  

 
 ๓. การก้าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก้าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 5  

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

จากทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถน ามาแสดงตารางเสนอประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย   
กลยุทธ์ได ้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. นักเรียนมีความรักใน
สถาบนัหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่การ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

80 83 86 89 92 95 

2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะด ารงชีวิต 
บนพืน้ฐานความเปน็ไทยตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมือง ดีของชาตมิี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา 
รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติย์ 
มัธยัสถ์ อดออมโอบ อ้อมอารี  
มีวินัย และ รักษาศีลธรรม 

80 83 86 89 92 95 

3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เชน่ 
ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิต
และ ทรัพย์สนิ การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ความ เข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถ รับ มือกับภัยคุกคามทกุ
รูปแบบที่มี ผล กระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัย จากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การ คุกคามในชีวติ 
และทรัพย์สนิ การค้า มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย 
พิบัติต่าง ๆ เป็นตน้ 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  

 2562 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความ
เป็นเลิศ ทาง วิชาการมีทักษะ 
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่ 
จ าเป็นใน ศตวรรษที่ 21 

80 83 86 89 92 95 

2.นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสู่การพฒันา 
ทักษะ วิชาชีพ เปน็นักคิด 
เป็นผู้สรา้งนวตักรรม เป็น
นวัตกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาผา่นการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเปน็ดา้นการรู้
เร่ืองการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์(Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

80 83 86 89 92 95 

3. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาต ิ

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ศักยภาพ ได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขัน ระดับประเทศ 

80 83 86 89 92 95 

 5. ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบ ความ สามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

80 83 86 89 92 95 

 6. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
มีทักษะความสามารถ ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถ
ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได้ 

1. ร้อยละนักเรียนทุกระดับ 
มี สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

80 83 86 89 92 95 

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบ 
ความ สามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

80 83 86 89 92 95 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

4.นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานท า มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

4. ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษา ชั้น ป.6 มีทักษะ
การ เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการ มีงานท า ตามความ
ถนัดและความ ต้องการของ
ตนเองมีทักษะอาชีพ ที่สอด 
คล้องกับความต้องการของ 
ประเทศ วางแผนชีวิต และ
วางแผน ทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไป ปฏิบัติได้ 

80 83 86 89 92 95 

5. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

5. ร้อยละของนักเรียนทุกคน
มีทักษะ พ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารง ชีวิต 
อยู่ใน สังคมไ ด้อย่าง มี
ความสุขมีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทา
งานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

80 83 86 89 92 95 

 6. ร้อยละนักเรียนมีศักยภาพ
ในการ จัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุข ภาวะที่ดี 
สามารถด ารง ชีวิตอย่างมี 
ความสุขทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

6. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ให้มี
สมรรถนะในการบริหาร 
จัดการการเรียนรู้อย่างมือ 
อาชีพ 

7. ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภทมี
ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน 
และจัดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 83 86 89 92 95 

 8. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
และ บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินผลอย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลายตามศักยภาพ ของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 

80 83 86 89 92 95 

 9. ร้อยละของบุคลากรใน
สังกัด ที่พัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology 

80 83 86 89 92 95 

 10.ร้อยละของครูที่มีการ
เปลี่ยนบทบาท จาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือ ผู้อ านวยการ
เรียนรู้ 

80 83 86 89 92 95 
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กกลยุทธ์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ เหลื่อมล้้าทาง
การศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for 
Sustainable 
Development) 

1.ร้อยละของนักเรียน
สามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

80 83 86 89 92 95 

2.สถานศึกษามีคุณภาพ และ
มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
จัดสรร งบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และ 
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ 
ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของ
สถานศึกษาและความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผู้พิการ 

80 83 86 89 92 95 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มา
เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาส เข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละนักเรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

80 83 86 89 92 95 

 4. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้ เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

80 83 86 89 92 95 
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กกลยุทธ์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ เหลื่อมล้้าทาง
การศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

4. ประชากรวัยเรียนได้รับ 
โอกาสทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึง และเสมอภาค 

5. อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 1 

80 83 86 89 92 95 

 6. ร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันลดลง 

80 83 86 89 92 95 

 7. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

80 83 86 89 92 95 

 8. โรงเรียนมีระบบ 
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
และ สามารถน ามาใช้ในการ
วางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษา 
ที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมจัดให้
ความรู้ที่ถูกต้อง และ สร้าง
จิตส านึกด้านการผลิต และ 
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้
ที่บ้านและชุมชน เช่นการ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมี จากปุ๋ย และยาฆ่า
แมลง 

80 83 86 89 92 95 

 2. โรงเรียนมีการน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ 
และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะ และส่งเสริมการคัด
แยกขยะ ในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอน ใน
โรงเรียน และชุมชน 

80 83 86 89 92 95 

 3. โรงเรียนมีการบูรณา 
การเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วน ร่วมและการน 
าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ ที่เก่ียวข้อง 

80 83 86 89 92 95 

 4. โรงเรียน พัฒนาบุคลากร 
และปรับปรุงสถานที่ให้เป็น 
ส านักงาน และสถานศึกษา
สีเขียว 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. ระบบการบริหารจัด 
การศึกษาได้รับการส่งเสริม 
ประสิทธิภาพโดยบูรณาการ 
การท างานที่เน้นการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

1. ระดับผลการประเมินการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐานของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ 

80 83 86 89 92 95 

 2. โรงเรียน มีความโปร่งใส 
ปลอด การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

80 83 86 89 92 95 

 3. โรงเรียน ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

80 83 86 89 92 95 

 4. โรงเรียนมีการบริหารแบบ
การ กระจายอ านาจการ
บริหาร จัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 

80 83 86 89 92 95 

 5. โรงเรียนได้รับการพัฒนา
ให้เป็น หน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ 
โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 83 86 89 92 95 
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กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล  
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

 6. โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียน 
รายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับ ข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้  
สู่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

80 83 86 89 92 95 

 7. โรงเรียน มีระบบ ข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 

80 83 86 89 92 95 

 8. โรงเรียน มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสุนน ภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 

80 83 86 89 92 95 
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จากกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ก าหนดโครงการ / กิจกรรม ที่สนองกลยุทธ์ แผนพัฒนา ทาง
การศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2567) ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพื่อพัฒนาและยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย 
ของผู้เรียนทุกระดับชัน้ของ 
ผู้เรียน  
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่าน
ออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได ้

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงขึน้ ร้อยละ 80 
 2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ได้รับการพัฒนาให้อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 80 

33600  33600  33600  33600  33600  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
2. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ  
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และต่อยอดไปสู่การทดสอบและ
แข่งขันทั้งภายในและภายนอก 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
และสนบัสนุนให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
5. ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเปน็
ระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น    
ร้อยละ 82 
2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ ร้อยละ 80 
3. มีการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 85 
4. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ
สนับสนนุให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 90 
5. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
6. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีสื่อ
ส าหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

 143000  143000  143000  143000  143000 รายได้
สถานศึกษา 

และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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6. เพื่อจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ใช้
ส าหรับการจัดกิจขกรรมการเรียน
การสอน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
3. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในทุก
ระดับการประเมินผลการ
ทดสอบ 
 
2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันภายนอก ของ
ผู้เรียนที่มีความเปน็เลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

1. ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงกว่าระดบั 3 คิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป   
 
2.ความสามารถในการแข่งขัน
ภายนอกทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน อยู่ในระดบัดี
เลิศ 

 30000 30000 30000 30000 30000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
4. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจนี) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ใช้ภาษาตา่งประเทศ ทั้ง 4 ดา้น 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนี) สูงขึ้นร้อย
ละ 80 
 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพฒันา
ทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจนี) ทัง้ 4 
ด้าน (ฟงั พูด อ่าน เขียน)  

30000 30000 30000 30000 30000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
5. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมในตนเอง 
 
2  เพื่อพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตย  คารวะธรรม  
ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม   
ที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน 
 
3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึน้ 

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 
ทุกคน ได้รับการพฒันาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 
ทุกคน ได้รับการพฒันาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม           
ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมสูงขึ้น     
ร้อยละ 100 
 4.ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในตนเอง เกิดทักษะกระบวนการ
ประชาธิปไตย คารวะธรรม  ปญัญา
ธรรม และสามัคคีธรรม ที่น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 100 

 15000 15000 15000 15000 15000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
6. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะดา้น
วิชาการงานอาชีพให้สูงขึ้น 
 
2. เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาการงานอาชีพ
สูงขึ้น ร้อยละ 80  
 
2. มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

 20000  20000  20000  20000  20000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
7. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ(ดนตรี-
นาฏศิลป์) 

1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป)์ ให้
สูงขึ้นโดยใช้สื่อการเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โรง
ละคร ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศดา้นศิลปะ (ดนตรี-
นาฏศิลป์ ) 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตร ี– 
นาฏศิลป์) สูงขึน้ ร้อยละ 100 
 
2.ผู้เรียนได้รับรางวลัจากการ
ประกวดแข่งขันจากภายนอกระดับ
เหรียญทองอย่างน้อย 5 รายการ
ร้อยละ 100 

 60000 60000 60000 60000 60000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
8. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ให้สูงขึ้น 
 
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันภายนอก และเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความเปน็
เลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการศิลปะและสื่อและ
การจัดการเรียนการสอนศิลปะให้
มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
นักเรียนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและมีความสขุ 

1. ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ในกลุม่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
ร้อยละ 80 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ของผู้เรียนในทุกระดับการ
ประเมินผลการทดสอบ สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562 ในทุกระดับชัน้  
 
3.ขีดความสามารถในการแข่งขนั
ภายในและภายนอกทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) สูงขึน้กว่าปีการศึกษา 
2562  

 50000 50000 50000 50000 50000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
9. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาสงูขึ้น 

1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ100 
 
2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 100 

 30000 30000 30000 30000 30000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
10. พัฒนาผู้เรียน   1. เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่มปีระสิทธิภาพ 
 
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 

1. โรงเรียนท ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รอ้ย
ละ 100 
 
2. ผู้เรียนทุกคนได้พฒันาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 
ร้อยละ 100  

 910000 910000 910000 910000 910000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
11. การพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเปน็รูปธรรม 
มีขั้นตอนอย่างชดัเจน และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏบิัต ิ
 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปน็อย่างด ี
 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีสว่น
เก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

1. โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
       
 2. โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ มีระบบประกัน
คุณภาพภายในทุกมาตรฐานอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

 80000 80000 80000 80000 80000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
12.  English 
Program 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
โครงการ English Program ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
 
4. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอน มีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
สามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิด
ค านวณ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ 80   

 514420  514420  514420  514420  514420  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
13.  Intensive  
English  Program 

1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 
 2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
อ่าน  เขียน  สื่อสารและคิด
ค านวณ  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1 ผู้เรียน ได้รับการพฒันาการ
เรียนการสอนมีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ร้อยละ 100 
2 ผู้เรียน ได้รับการพฒันาผู้เรียนให้
สามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิด
ค านวณ  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ
80 
3. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอนมีโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม 
 4.ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาผู้เรียน 
ให้สามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและ
คิดค านวณ  มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

567500 567500 567500 567500 567500  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
14. ค่ายวิชาการ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ในด้านวชิาการ 
 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะในเนื้อหาที่เรียนและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได ้

1. นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ได้รับการสง่เสริม
ทักษะด้านวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ 100 
 
2. นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ได้รับการพฒันาทักษะ
ในเนื้อหาที่เรียนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผา่น
กิจกรรมค่าย ร้อยละ 100 
 
 
        

 93000 93000 93000 93000 93000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
15. ขับเคลื่อน
นโยบาย  “ลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้” 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหา
ศักยภาพตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง  ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะ 4 ดา้น 
ได้แก่ ปฏิบัติ (Hand) สุขภาพ 
(Health) สมอง (Head) และ
จิตใจ (Heart) 

1. ผู้เรียนระดับชัน้ ป. 1 - 6 เข้า
ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
ร้อยละ 100 
 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่าง
เต็มศักยภาพจากกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ร้อยละ 100 
 
 
        

 20000 20000 20000 20000 20000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
16. ห้องเรียน
ออนไลน ์

1. มีแพลตฟอร์มส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์   
   
2. ครู และนักเรียน ใช้
แพลตฟอร์มของโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน ์

1. ครู และนักเรียนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์ม ของ
โรงเรียน ร้อยละ 100 
 
 
        

 150000  150000  150000  150000  150000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
17.พัฒนาห้องสมุด  
มีชีวิต  4 ด ี

1. เพื่อจัดซื้อ จัดหา หนังสือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสื่อสารสนเทศที่มี
คุณภาพทันสมัยเหมาะสมกับวัย
และความต้องการของผู้ใชบ้ริการ
ห้องสมุด 
2. เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ ใน
ห้องสมุดให้มีความเหมาะสมต่อ
การศึกษาค้นคว้าของผู้ใชบ้ริการ 
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบ ICT ในการใช้งานและการ
สืบค้นของห้องสมุด 
4. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ลักษณะนสิัยในการอ่านของครู 
นักเรียน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และรู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์
5. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ และ
ยุวบรรณารักษ์ ให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการห้องสมุดโรงเรียน 

1. มีหนังสือ วัสดุ  อุปกรณ์ และ
สื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทนัสมัย
เหมาะสมกับวัยและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 ของหนังสือทั้งหมด 
2. ครูและนักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ครูและนักเรียนทั้งหมด 
3. ครูและนักเรียนได้รับการสง่เสริม
นิสัยรักการอ่านและเข้าร่วม
กิจกรรมรักการอ่าน ร้อยละ 90 
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับภูมิ
ทัศน์ห้องสมุด และพฒันาระบบ 
ICT อย่างน้อยปีละ 1คร้ัง 
5. บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ
ห้องสมุดได้เข้ารับการอมรม 
สัมมนาตนเองจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 
       
 

155400 155400 155400 155400 155400  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ,3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
18. โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 

1  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณธรรมและมี
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
2.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิต  ทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ สามารถอยู่ใน
สังคมได ้
3.  เพื่อจัดสรรให้มีครูครบชั้น/
วิชาเอก ครูมีคุณธรรม พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
4.  เพื่อประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย ชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 
  

1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี
คุณธรรมและมีคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะ
ความรู้ ทักษะอาชพี สามารถอยู่ใน
สังคมได้ ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนมีครูครบชั้น/วชิาเอก 
ครูมีคุณธรรม พัฒนานวตักรรมการ
เรียนการสอน และพฒันาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 100 

4. โรงเรียนประสานความร่วมมอื
กับผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย ชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง ร้อยละ 100 

 
 
       

 10000  10000  10000  10000  10000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
19. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-Net 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การทดสอบระดบัชาติ( O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ O-Net สูงขึน้
อย่างน้อย ร้อยละ3 

 
        

 256800  256800  256800  256800  256800  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
20. ยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานทั้ง 4 ด้าน (ฟงั พูด 
อ่าน เขียน) การเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศในบรรยากาศ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3. เพือเตรียมความพร้อม
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสงูขึ้น  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศสูงขึ้น 
ร้อยละ 80  
 
2. ผู้เรียนพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ    ที่ 
21 ร้อยละ 80 
 
        

3326640 3326640 3326640 3326640 3326640  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
21. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรม
การเรียนการสอนในสาระต่าง ๆ 
 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
 
3. เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้เรื่อง
ภายในโรงเรียน  

1. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชวีิต 
 
        

 10000 10000 10000 10000 10000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
22. วันส าคัญ 1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 

ความเข้าใจ มีความตระหนักถึง
ความส าคัญ และสามารถ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาและ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้  
 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมตามกระบวนการของวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาและ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ได ้

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพฒันา
จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ และ
สามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ ร้อยละ 90 
 
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพฒันา
จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการของวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย์
ได้ ร้อยละ 90  
 
 
        

 130000 200000 200000 200000 200000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2,3,5  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
23. การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

1  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  
นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและ
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีงามอย่างเปน็ธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและ
ภูมิใจในการท าด ี
2  เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กร
ที่ท างานดา้นคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความ
ตอ่เนื่อง 

1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทกุคน  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 
100 
 
  2. โรงเรียนคุณธรรมมีผลการ
ประเมินมาตรฐาน สมศ.ระดับดเีป็น
อย่างน้อย ร้อยละ 100 
 
 
 
        

 20000 20000 20000 20000 20000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2,  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
24. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.   เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีมีจิต
สาธารณะ  ต่อโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม  

1.ผู้เรียนทุกคน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ร้อยละ 100 

2.ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 
100 

3.ผู้เรียนทุกคน  มีจิตสาธารณะ  
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมร้อย
ละ 100 
 
 
 
        

 20000  20000  20000  20000  20000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
25. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ NT 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (NT) ชัน้ประถมศึกษา
ปีที่3   ด้านภาษาและการคิด
ค านวณให้สูงขึ้นอยา่งน้อย 
ร้อยละ 3 

1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ NT  สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3  
 
 
 
        

 27000   30000 30000 30000 30000  รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน
รายหัว 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
26.ยกย่องเชิดชู
เกียรติและปฏิคม 

1) เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจ
ให้กับครูและบุคลากรที่ท า
คุณประโยชน์ สรา้งชื่อเสียงแก่
สถานศึกษา 
2) เพื่อประกาศคุณงามความดี
ครูและบุคลากรที่ท า
คุณประโยชน์ สรา้งชื่อเสียงแก่
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 

1. จัดงานประกาศความดีกบัครู
และบุคลากรที่ท าคุณประโยชน ์
สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา 
จ านวน 1 คร้ัง ตามโอกาส 
2. มอบรางวัลให้กับครูและ
บุคลากรที่ท าคุณประโยชน์ สร้าง
ชื่อเสียงแก่สถานศึกษา จ านวน 4 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
3 ให้การต้อนรับและรับรองผู้มา
เยี่ยมโรงเรียน 
4. ครูและบุคลากรปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความรักและผูกพนัต่อ
สถานศึกษา 
5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
6. โรงเรียนจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน 

37380 37380 37380 37380 37380 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
27.สรรหาและจ้าง
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1) เพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขา
ที่ขาดแคลนให้เพียงพอในการ
จัดการจัดการเรียนการสอนตรง
สาขาวชิา 
2) เพื่อจัดจ้างคนท าความ
สะอาด 
3) เพื่อจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1. คัดเลือกครูผู้สอน รายวิชาที่
ขาดแคลนจ านวน  5   อัตรา 
2. คัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการ
สอนจ านวน   3   อัตรา 
3. คัดเลือกคนงานจ านวน 9 อัตรา  
4. คัดเลือกพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 2 อัตรา 
6.ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนตรง
ตามสาขาวิชา 
7. บุคลากรสนบัสนุนการสอน
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
8. คนงานปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค ์
9.พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  
 

2801880 2801880 2801880 2801880 2801880 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
28.โครงการพัฒนา
ครูทั้งระบบ 

1) เพื่อให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพฒันาตนเองให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ได้เข้ารับการพฒันา
เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 100 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ได้รับการพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย ร้อยละ 100 
 

480570 480570 480570 480570 480570 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
29.บริหารจัดการ
งบประมาณโรงเรียน
ประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์  

1) เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย 
2) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ตอบสนองการพฒันาโรงเรียน 
นักเรียนและสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน 

1. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ มี
ความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได้ เป็นปัจจุบนั สง่ผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

25836400 25836400 25836400 25836400 25836400 รายได้
สถานศึกษา 

และ 
อุดหนุนราย

หัว 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 6  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
30.ปรับปรุงห้อง
เพื่อใช้เป็นห้อง
สตูดิโอ 

1. เพื่อปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็น
ห้องสตูดิโอ 

1. โรงเรียนมีห้องสตูดิโอส าหรับ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
2. โรงเรียนมีห้องสตูดิโอส าหรับครู
และบุคลากร รวมถึงรักเรียนจัดท า
สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอน
และเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 

150000 50000 50000 50000 50000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
31.พัฒนาระบบ
เครือข่ายของ
โรงเรียน  

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมภายในและนอก
อาคารเรียน 
2. เพื่อสามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนแก่
บุคลากร ผูป้กครอง และนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึงและม ี

1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุม 
1.2 โรงเรียนสามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนแก่
บุคลากร ผูป้กครอง และนักเรียนได้ 
2. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายใน
และนอ 
3. โรงเรียนสามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนแก่
บุคลากร ผูป้กครอง และนักเรียนได้
อย่างทั่วถึง 
 
 

340000 50000 50000 50000 50000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
32.พัฒนาระบบ
บริหารงานโรงเรียน
แบบดิจิทลั 

1.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารงานโรงเรียนแบบดิจิทัล 
2. เพื่อลดการท างานที่ซ้ าซ้อน
ของครู 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารงาน
โรงเรียนแบบดิจทิัล 
2. ครูทุกคนมีการใช้งานระบบ
บริหารงานโรงเรียนแบบดิจิทัล  
เพื่อลดภาระงาน 
3. ผู้ปกครองทุกคนใช้ระบบ
บริหารงานโรงเรียนแบบดิจิทัล  
เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน 
4.  โรงเรียนสามารถบริหารงาน
โรงเรียนแบบดิจทิัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ครูลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน 
6. ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร
จากทางโรงเรียน 
 
 

563700 563700 563700 563700 563700 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
33.โรงเรียนปลอด
ขยะ  (Zero 
Waste School) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการขยะ การคัด
แยกขยะ การน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน์   

และการก าจัดขยะอยา่งถูกวิธ ี
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนัก
ถึงการคัดแยกขยะการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ และการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึก
ให้กับผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ 
การน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์  
และการก าจัดขยะอยา่งถูกวิธี ร้อย
ละ 85 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีความตระหนกัถึง
การคัดแยกขยะการน าขยะกลบัมา
ใช้ประโยชน์  
 3. สร้างจิตส านึกให้กับผู้เรียนรกัษ์
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 
 

12000 12000 12000 12000 12000 อุรายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
34.ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และระบบ
สาธารณปูโภค 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

1. อาคารสถานทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2. ระบบสาธารณปูโภคได้รบัการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
1. อาคารสถานที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน 
4. ระบบสาธารณปูโภคเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

3147784 4000000 4000000 4000000 4000000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
35.สถานศึกษา
ปลอดภัย    

1. โรงเรียนมีระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
2 . ผู้ เ รี ย นทุ กคน ได้ รั บกา ร
คุ้มครองดูแลความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษาที่
เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. ระบบการจัดการความปลอดภัย
ของสถานศึกษามีความเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ ์
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 

10000 10000 10000 10000 10000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
36.การรับนักเรียน 
และประชุมผู้มีสว่น
ร่วมในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคบัได้รบั
การศึกษาในโรงเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
2545 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัด
การศึกษาและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

1. เด็กทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคบั ในเขตบรกิาร 
เข้าเรียนในโรงเรียน 
2. เครือข่ายการจัดการศึกษามีส่วน
ร่วมในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษา 
3. เด็กทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคบัได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 
4.เครือข่ายการจัดการศึกษามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

25000 25000 25000 25000 25000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
37.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน 

1 เพื่ อ ใ ห้นัก เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีและเพียงพอ 
2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพในโรงเรียนให้
สอดคล้องกับสุขบัญญัติ
แห่งชาติ          
 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่
น าไปสูป่ัญหาทางสุขภาพ 
3 เพื่ อรองรับการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีและเพียงพอในโรงเรียน 
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึง
พอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูใ่น
ระดับดีมาก 
3. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เก่ียวกับการสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงดี   เฉลี่ยร้อยละ 80  
 

50000 50000 50000 50000 50000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
38.สถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
2 เพื่อสร้างและส่งเสริม
กระบวนการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้มีกระบวนการที่
เข้มแข็ง 
 

1. ผู้เรียนทุกคนรู้วิธีป้องกันปญัหา
การแพร่ระบาดของยาเสพตดิและ
อบายมุขในโรงเรียน 
2. โรงเรียนประศึกษาธรรมศาสตร์
สร้างกระบวนการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้มีกระบวนการที่
เข้มแข็ง 
3. ผู้เรียนทุกคนปลอดนาเสพตดิ
และอบายมุขในโรงเรียน 
4. โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์มีระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้มีกระบวนการที่
เข้มแข็ง 

5000 5000 5000 5000 5000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
39.พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

1.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลและพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนที่มีประสทิธิภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเป็นระบบที่ชว่ยเหลือ
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม 
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพฒันา
เต็มตามศักยภาพ 

37400 37400 37400 37400 37400 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
40.ประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียน 

1. เพื่อให้ชุมชน และผู้ปกครอง
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร ์ 
2. เพื่อให้ชุมชน  ครู และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติวิทยา ให้ผู้เรียนมีโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและความ
เสมอภาคทางสังคม  ร้อยละ 85 

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
 

73000 73000 73000 73000 73000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณ (หน่วย : บาท) แหล่ง

งบประมาณ 
สอดคล้อง 

2563 2564 2565 2566 2567 
41.ป้องปรามเฝ้า
ระวังโรคระบาดตาม
ฤดูกาลและภาวะ
ฉุกเฉิน COVID19 

1. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยที่ดีและเพียงพอ 
2. เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสุข
บัญญัติแห่งชาติ ลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อพฤติกรรมที่น าไปสู่ปัญหา
ทางสุขภาพ 
3. เพื่อป้องปรามเฝ้าระวังโรค
ระบาดตามฤดูกาลและภาวะ
ฉุกเฉิน COVID19 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีและเพียงพอในโรงเรียน 
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึง
พอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูใ่น
ระดับดีมาก 
3. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เก่ียวกับการสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงดี   เฉลี่ยร้อยละ 80 
 

30000 30000 30000 30000 30000 รายได้
สถานศึกษา 
และ อุดหนุน

รายหัว 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5  
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับกลไกในการบริหาร

จัดการโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ดังนี้ 
1. การเชื่อมโยงและบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกัน 

มีการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยการสร้างเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประสาน
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพาการศึกษา 

3. การติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะต้องมีการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานที่เป็นระบบ วัดผลส าเร็จในการด าเนินงาน โดยเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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กระบวนการในการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถด าเนินการตามแผนภูมิ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามกลยุทธ์  

2. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบาย
หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน สังคมภายในประเทศหรือสังคมโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์กลยุทธ์ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยจะต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและ 
ก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์แล้วแปลง
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ พร้อมที่จ าน าผลยุทธ์  ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่การปรับโครงการการท างาน ระบบงาน บุคลากร 
ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงานเป็นต้น 
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