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ส่วนที� 1 

ภาพรวมของโรงเรียน 
 

ประวตัิความเป็นมา 
 

 โรงเรียนกุมุทมาส   ตั�งอยูเ่ลขที� 50 / 682  หมู่บา้นเมืองทองธานี   ถนนแจง้วฒันะ   ตาํบล    บางพดู   อาํเภอ
ปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   รหสัไปรษณีย ์  11120   โทรศพัท ์0-2503-3358-9    มีเนื�อที�  2 ไร่  1  งาน   21   ตาราง
วา   เปิดทาํการสอนระดบัปฐมวยั และระดบัประถมศึกษา 
 โรงเรียนกุมุทมาสเริ�มก่อตั�งเมื�อ พ.ศ. 2532  ไดรั้บใบอนุญาต  จดัตั�งเมื�อวนัที�  16 มกราคม   พ.ศ. 2532   เปิด
ทาํการเรียนการสอนเมื�อ วนัที�  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2532  

 โดยมี นางอจัจนา   กมัปนาทแสนยากร  เป็นผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการ  เป็นโรงเรียน
ประเภทสามญั ในระยะแรกเปิดทาํการสอนระดบัอนุบาล  1  ถึงอนุบาล 3  มีอาคารเรียนอนุบาลหลงัเดียว   มี
นกัเรียน   26   คน 
 พ.ศ. 2532    เปิดอาคารเรียนอนุบาล  2  ชั�น   1  หลงั 
 พ.ศ. 2533    ก่อสร้างสระวา่ยนํ�าขนาดกวา้ง   6.60   เมตร    ยาว   11   เมตร 
 พ.ศ. 2535    ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา  4  ชั�น   1  หลงั 
 พ.ศ. 2536    ขยายชั�นเรียนประถมศึกษา ปีที�  1  ถึง  ประถมศึกษาปีที�  2 
 พ.ศ. 2537    ขยายชั�นเรียนประถมศึกษา ปีที�  3  ถึง  ประถมศึกษาปีที�  6 

พ.ศ. 2544    ต่อเติมอาคารอนุบาลเพื�อจดัทาํเป็นห้องเรียน  และหอ้งนอนอนุบาล  3    ขยาย หอ้งเรียน         
อนุบาล  1  และ  2  ใหมี้ขนาดใหญ่ขึ�น  และจดัซื�อเครื�องเล่นสนามประถมศึกษาชุดใหม่ 

พ.ศ. 2545    จดัทาํลานเพลิน  บริเวณประกอบอาหารระดบัประถมศึกษา และหอ้งสหกรณ์ 
พ.ศ. 2546    ติดตั�งสกายไลทเ์ชื�อมทางเดินระหวา่งอาคารอนุบาลและอาคารประถมศึกษา 

บริเวณลานบวั  ลานประดู่  ปรับปรุงเครื�องมือ และอุปกรณ์การประกอบอาหาร   
ในหอ้งครัวเป็นสแตนเลสทั�งหมด 

พ.ศ. 2549    โรงเรียนใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการจดัทาํทะเบียนนกัเรียน  การวดัประเมินผล         การออก
ใบรายงานผลระบบบญัชีการเงิน   ในส่วนงานอาคารสถานที�มีการติดตั�งประตูสแตนเลส  
ทางเขา้และออกใหม่ 

พ.ศ.  2550   ติดตั�งรั� วสแตนเลสป และติดตั�งสกายไลทบ์ริเวณทิศตะวนัออก จดัทาํสวนเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐  พรรษา ปรับปรุงสีรั� ว  และภาพเขียนคุณธรรม  8  ประการ การดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง / 
การละเล่นเด็กไทย บริเวณอาคารอนุบาล 

E-mail Kumutmas school @ yahoo.com   

Website WWW. Kumutmas.ac.th 
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ปรัชญาของโรงเรียน 

 
ศึกษาก้าวไกล                 สมาธิจิตผ่องใส 

  พลานามัยสมบูรณ์           เพิ�มพูนคุณธรรม 

 

ศึกษาก้าวไกล   คือ  จดัการศึกษาเพื�อพฒันาให้นกัเรียนมีความรู้  มีทกัษะ มีความสามารถ  รู้จกัแกปั้ญหา 
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  สามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั   และอยูร่่วมกบัผูอื้�นใน
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  รักความกา้วหนา้   สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ใชค้วามรู้ความสามารถของตนไป
ในทางสร้างสรรค ์

 

สมาธิจิตผ่องใส  คือ  จดัการศึกษาเพื�อพฒันาจิตใจของนกัเรียน ดว้ยการปฏิบติัสมาธิเพื�อสงบจิตใจเป็น
ประจาํ  อนัจะนาํมาซึ� งจิตใจที�สงบสุข  บริสุทธิI   และมีจิตใจแน่วแน่มั�นคงที�จะปฏิบติัแต่สิ�งที�ดีงามทั�งต่อตนเองและ
ผูอื้�น 

 

พลานามัยสมบูรณ์   คือ  จดัการศึกษาเพื�อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย  โดยการจดักิจกรรม
เสริมสร้างพลานามยัที�หลากหลาย  จดัโภชนาการและบริการดา้นสุขภาพอนามยัอื�น ๆ เพื�อใหน้กัเรียนมีสุขภาพ
อนามยัที�สมบูรณ์แขง็แรง   มีนํ�าใจนกักีฬา   รู้รักสามคัคี  ตระหนกัถึงโทษภยั  และหลีกเลี�ยงการเกี�ยวขอ้งกบั
อบายมุขและสิ�งเสพติด 

 
 เพิ�มพูนคุณธรรม   คือ   จดัการศึกษาเพื�อพฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์   ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที�
ของพลเมืองดีตามระบอบการปกครองประชาประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีความรู้ความเขา้ใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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สัญลกัษณ์ประจําโรงเรียน 

   

 

              สีประจําโรงเรียน   :   สีแดง 

 
 
ที�มาและความหมาย  

 “กุมุทมาส”  เป็นชื�อที�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บุตรคนโต
ของผูรั้บใบอนุญาต  ซึ� งมีความหมายวา่  “ดอกบัวสีทอง”    ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของปัญญาและความดี พระพุทธ
องคท์รงเปรียบเทียบมนุษยก์บัดอกบวั อนักาํเนิดอยูใ่ตก้น้บึ�งของสระนํ�า และเจริญเติบโตขึ�นเหนือนํ�าเพื�อรับแสง
สวา่งและเจริญเป็นดอกบวัที�สวยสะอาดบริสุทธิI  เสมือนมนุษยซึ์� งสามารถพฒันาไปสู่แสงสวา่งแห่งความรู้    
สติปัญญา   และคุณงามความดี 
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เพลงประจําโรงเรียน 

มาร์ชกุมุทมาส 

 
 
            กุมุทมาสเป็นแหล่งศึกษา 
ใหว้ชิาเพิ�มพนูคุณธรรม 

ศึกษากา้วไกลเป็นผูน้าํ 
มุ่งกระทาํใหส้าํเร็จไป 

     กา้วไกลมั�นใจในการเรียน 
มุ่งพากเพียรอ่านเขียนเรียนวิชา 
ดา้นกีฬามีค่าสมบูรณ์ 
เพื�อเพิ�มพนูเป็นคุณทั�งกายใจ 
        สัญลกัษณ์ดอกบวัเป็นสง่า 
มีคุณค่าควรคู่สีแดง 
เกียรติขจรภูมิปัญญามาเป็นแรง 
เพื�อแสดงศกัดิI ศรีระบือไกล   

 
 
 
     ทาํนองโดย     :       อาจารยสุ์รชยั     บุญแต่ง 
     คาํร้อง             :      นนร. นาว ี     ผลอวยพร 
     ขบัร้องโดย     :       คณะครูโรงเรียนกุมุทมาส 
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แผนผงัโรงเรียนกมุุทมาส 
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แผนผงัอาคารปฐมวยั 
 

ผงัชัGน  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผงัชัGน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้งพฒันาทกัษะ 
หอ้งนอนปรับอากาศ 

ปฐมวยั 1 

หอ้งเตรียมอนุบาล 

 

 

หอ้งดนตรี/
คียบ์อร์ด 

ปฐมวยั 1 ปฐมวยั 2 หอ้งสมุด หอ้งนํ� า 

 

 

โรงอาหาร 

 

 

หอ้งครัว 

หอ้งนํ� า 

 

หอ้งนอน
ปรับ
อากาศ
ปฐมวยั 2 

ปฐมวยั 2/1 ปฐมวยั 2/2 หอ้งนํ� า ปฐมวยั 3/1 ปฐมวยั 3/2 

 

หอ้งนอน
ปรับ
อากาศ
ปฐมวยั 3 



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

7

แผนผงัอาคารประถม 
ผงัชัGน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัชัGน 2 

 
 
 
 
 
 
 

ผงัชัGน 3 

 
 
 
 
 
 
 

ผงัชัGน 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หอ้งธุรการ 
หอ้งประชุม 

ลานเพลิน หอ้งเก็บของ หอ้งนํ� าหญิง หอ้งนํ� าชาย  

เวที 

 หอ้ง
ผูอ้าํนวยการ 

หอ้งปฏิบติั 

การทาง
ภาษา 

ห้องปฏิบติัการ

วทิยาศาสตร์ 

 

 หอ้งสมุด 

หอ้งนํ� า หอ้งนํ� า 

หอ้ง
คอมพิวเตอร์ 

ห้องนาฏศิลป์ 

 

 หอ้งเก็บ
เอกสาร 

หอ้งนํ� า หอ้งนํ� า 

หอ้งดนตรีสากล/
หอ้งดนตรีไทย 

     

  

หอ้งนํ� า หอ้งนํ� า 

ป.5 ป.6 ป.4 ป.3/2 ป.3/1 

หอ้งศิลปะ ห้องศูนย์
ภาษาองักฤษ 

ป.1 ป.2 ห้องศูฯยสื์�อการเรียนการ
สอน/ห้องพยาบาล 
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สภาพปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา  2551  มีนกัเรียนปฐมวยัจาํนวน  103 คน  และนกัเรียนประถมจาํนวน  174  คน   ครู  26  คน   ครู
พี�เลี�ยง  6   คน   นกัการภารโรง   6  คน   และพนกังานขบัรถ  2  คน 

อาคารเรียนอนุบาล   1  อาคาร   ประกอบด้วย 
หอ้งเรียนเด็กเล็ก  จาํนวน   1  หอ้ง 
หอ้งเรียนอนุบาลปีที�  1    จาํนวน   2  หอ้ง 

  หอ้งเรียนอนุบาลปีที�  2    จาํนวน   2  หอ้ง 
  หอ้งเรียนอนุบาลปีที�  3     จาํนวน  2   หอ้ง 

หอ้งนอนอนุบาลปีที�  1    จาํนวน   1  หอ้ง 
  หอ้งนอนอนุบาลปีที�  2    จาํนวน   1  หอ้ง 
  หอ้งนอนอนุบาลปีที�  3     จาํนวน  1  หอ้ง 

หอ้งสมุดปฐมวยั 
  หอ้งศูนยพ์ฒันาทกัษะ 
  หอ้งดนตรีคียบ์อร์ด 
 

       อาคารเรียนประถมศึกษา   1  อาคาร   ประกอบด้วย 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  1     จาํนวน  1  หอ้ง 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  2     จาํนวน  2  หอ้ง 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  3     จาํนวน  1  หอ้ง 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  4     จาํนวน  2  หอ้ง 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  5     จาํนวน  1  หอ้ง 
  หอ้งเรียนประถมศึกษา ปีที�  6     จาํนวน  2  หอ้ง 
  หอ้งคอมพิวเตอร์ 
  หอ้งศูนยป์ฏิบติัการทางภาษา 
  หอ้งศูนยป์ฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ 
  หอ้งสมุด 
  หอ้งศิลปะ 
  หอ้งนาฏศิลป์ 
  หอ้งดนตรีสากล 
  หอ้งศูนยว์ทิยาการ 
                     หอ้งพยาบาล 
                     หอ้งศูนยภ์าษาองักฤษ 

           หอ้งงานประดิษฐ์ 
หอ้งธุรการ 
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สิ�งอาํนวยความสะดวก 

สระวา่ยนํ�า 
สนามเด็กเล่น   2  สนาม,   สนามบาสเก็ตบอล 
นํ�าดื�ม   นํ�าใช,้    หอ้งสุขา 
โทรทศัน์,    เครื�องเล่นวดีีโอ 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
               โรงเรียนกุมุทมาสไดจ้ดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาให้นกัเรียนมีความสมบูรณ์  ทั�งทางร่างกาย 
จิตใจ   สติปัญญา   มีคุณธรรม  จริยธรรม         และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�น
ไดอ้ยา่งมีความสุข   มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และไดเ้รียนรู้วทิยาการทนัสมยัของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 

ภาระงานของโรงเรียน 

 1.    ด้านหลกัสูตร 

 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดงันี�  
         ระดับก่อนประถมศึกษา  โรงเรียนจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ และจดัทาํหลกัสูตรปฐมวยัของ
สถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  และหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช  2546  มีวตัถุประสงค ์ เพื�อพฒันาคุณภาพเด็ก ใหมี้ความพร้อมทั�งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา    ตลอดจนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมี   ความสุขบน
พื�นฐานความเป็นไทย และยดึมาตรฐานคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  สาระการเรียนรู้ที�ประกอบดว้ย ประสบการณ์
สาํคญั และสาระที�ควรเรียนรู้ เป็นขอ้กาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน 
 

ระดับประถมศึกษา   โดยใหน้กัเรียน ไดรั้บการพฒันาทางคุณธรรม  จริยธรรม  และการพฒันาทาง
สติปัญญา  เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง  และ
เรียนอยา่งมีความสุข 

 

นอกจากนี� โรงเรียนไดจ้ดัสอนเสริมวชิาคอมพิวเตอร์ วา่ยนํ�า  การสนทนาภาษาองักฤษกบัครูชาว
ต่างประเทศ และดนตรี ใหก้บันกัเรียนทั�งระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษา  โดยเฉพาะวชิาดนตรี สอนเสริมการ
เล่นคียบ์อร์ด ตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ถึง ประถมศึกษาปีที� 2   สอนเสริมดนตรีไทย  องักะลุง  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 
3   สาํหรับระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ถึงประถมศึกษาปีที� 6  ใหน้กัเรียนเลือกเรียนดนตรีไทย  โดยมีครูจากสาํนกั
ดนตรีบา้นพาทยโกศล   สายท่านครูจางวางทั�ว  ดูแล  และดนตรีสากล โรงเรียนมีวงดุริยางค ์  ซึ� งปฏิบติัหนา้ที�
บรรเลงเพลงชาติ   เพลงประจาํโรงเรียนและเพลงต่างๆ  ตามโอกาส   ประกอบกิจกรรมหนา้เสาธง  นอกจากนี�ใน
ระดบัประถมศึกษาจดัใหมี้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความสนใจ  ซึ� ง ไดแ้ก่ สนทนาภาษาจีน  ไวโอลิน  ร้องเพลง  
วทิยาศาสตร์  และงานประดิษฐ ์ ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ 
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2. ด้านการบริหารของโรงเรียน 

 

 โรงเรียนไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่   ฝ่ายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานภายใน  
ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายบริหารทั�วไป  ทั�งนี� โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควบคุมดูแลและติดตามการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในระดบันโยบาย   คณะกรรมการประกนัคุณภาพและมาตรฐานภายใน เพื�อ    ติดตามการ
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานภายใน      คณะกรรมการชมรมผูป้กครองและครูโรงเรียนกุมุทมาส เพื�อ
ประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียนในการจดัการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งครู  ผูป้กครอง และนกัเรียน  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  เพื�อจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรขั�นพื�นฐาน  พ.ศ  2544    

ในระดบัปฏิบติัการ ไดจ้ดัใหมี้หวัหนา้ระดบัก่อนประถมศึกษา  และหวัหนา้ระดบัประถมศึกษา เพื�อ
ประสานงานกบัครูประจาํชั�น และครูประจาํวชิาในการวางแผนงาน  ควบคุมดูแลการปฏิบติังานในดา้นการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายซึ�งแต่ละฝ่ายกาํหนดไว ้
 หวัหนา้ระดบัก่อนประถมศึกษา     จะอาํนวยการใหค้รูคดัเลือกหวัหนา้สายชั�นของปฐมวยัปีที� 1   ปฐมวยัปี
ที� 2  และปฐมวยัปีที� 3     ส่วนหวัหนา้ระดบัประถมศึกษาจะอาํนวยการใหค้รูคดัเลือกหวัหนา้หมวดวชิาภาษาไทย     
หมวดวชิาคณิตศาสตร์     หมวดวชิาภาษาองักฤษ     หมวดวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 
หมวดวชิาการงานพื�นฐานอาชีพ  และหมวดวชิาสร้างเสริมลกัษณะนิสัย  เพื�อร่วมกนัวางแผนงาน ติดตามผลและ
ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ   ของแต่ละหมวดวชิา   เพื�อร่วมกนัวางแผน  ปฏิบติังาน  และประเมินผล 
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สถิติจํานวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2551 

 

ชัGน ห้องเรียน 
จํานวนนักเรียน  ปี 51 

ชาย หญงิ รวม 

ก่อนปฐมวยั 
ปฐมวยั 1 
ปฐมวยั 2 
ปฐมวยั 3 
ประถมปีที� 1 
ประถมปีที� 2 
ประถมปีที� 3 
ประถมปีที� 4 
ประถมปีที� 5 
ประถมปีที� 6 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

3 
18 
18 
20 
17 
21 
11 
17 
15 
17 

3 
12 
13 
16 
8 

16 
14 
13 
11 
14 

6 
30 
31 
36 
25 
37 
25 
30 
26 
31 

รวม 15 157 120 277 

       

สถิติจํานวนครู   ปีการศึกษา 2551 

 

วุฒิการศึกษา จํานวนครู  ปี 51 

 ชาย หญงิ รวม 

 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
 
ประกาศนียบตัร      
วชิาชีพ 
อื�น ๆ 

 
- 
 

2 
 
- 
 
- 

 
1 
 

28 
 

2 
 

3 

 
1 
 

30 
 

2 
 

3 

รวม 2 34 36 

   
 
 
 
 



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

12

สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน   

รอบ  2  วนัที�  24 – 26 กรกฎาคม  พ.ศ.2549 
 

  โรงเรียนกุมุทมาส  ตั�งอยูเ่ลขที�  50 / 682  ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลบางพดู  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดั
นนทบุรี   สาํนกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนตั�งแต่ชั�นปฐมวยัปีที� 1 ถึงชั�นประถมศึกษาปีที� 
6   มีบุคลากรสายบริหาร  5  คน  ไดรั้บการประเมินรอบสอง  เมื�อวนัที� 24 – 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 มีการจดั
การศึกษา  2 ระดบั  คือ 
1. ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน :  การศึกษาปฐมวยั  มีบุคลากรครูจาํนวน 4  คน  นกัเรียน จาํนวน 105  คน 
2. ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน :  ประถมศึกษา  มีบุคลากรครูจาํนวน 21  คน  นกัเรียน จาํนวน 257  คน 
รวมทัGงสถานศึกษา  มีบุคลากรครูจาํนวน 25 คน  นกัเรียน จาํนวน 362 คน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลไดด้งันี�  
1.  โรงเรียนกุมุทมาส  มีผลการจดัการศึกษาที�ไดม้าตรฐาน  สมศ. จาํนวน  14  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที� 01 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์  3.63 
 มาตรฐานที� 02 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี   3.60 
 มาตรฐานที� 03 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.65 
 มาตรฐานที� 04 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  3.56 
   มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 
 มาตรฐานที� 05 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร   3.69 
 มาตรฐานที� 06 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้ 3.44 
   และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
 มาตรฐานที� 07 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วม 3.53 
   กบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 
 มาตรฐานที�  08 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามรถตรงกบังานที�รับผิดชอบ  4.00 
   และมีครูเพียงพอ 
 มาตรฐานที� 09 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิ 3.75 

ภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
มาตรฐานที� 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 3.82 

 มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร / โครงสร้างและการบริหาร  3.83 
งานอยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

มาตรฐานที�  12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดย  3.87 
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 มาตรฐานที� 13    สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น  4.00 
   มีสื�อการเรียนการสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที� 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั  4.00 

ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
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 ระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน : ประถมศึกษา 
1.  โรงเรียนกุมุทมาส  มีผลการจดัการศึกษาที�ไดม้าตรฐาน  สมศ. จาํนวน  14  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที� 01 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์  3.64 

มาตรฐานที� 02 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี   3.73 
 มาตรฐานที� 03 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 3.62 
 มาตรฐานที� 04 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  3.45 
   มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

มาตรฐานที� 05 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร   3.75 
 มาตรฐานที� 06 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้ 3.50 
   และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
 มาตรฐานที� 07 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานร่วม 3.49 
   กบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที�  08 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามรถตรงกบังานที�รับผิดชอบ  3.89 
   และมีครูเพียงพอ 
 มาตรฐานที� 09 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิ 3.64 

ภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
มาตรฐานที� 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 3.82 
มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร / โครงสร้างและการบริหาร  3.83 

งานอยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
 มาตรฐานที�  12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดย  4.00 

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
มาตรฐานที� 13    สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ�น  3.75 

   มีสื�อการเรียนการสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที� 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั  4.00 

ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรจดัใหมี้กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียนอยา่งหลากหลายใหค้รบทุก
ขั�นตอนในทุกชั�น  เช่น  ฝึกการใชท้กัษะการคิด  โดยใหผ้งัความคิด  ตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการคิดฝึก
ใหน้กัเรียนคิดออกนอกกรอบใหม้ากยิ�งขึ�น  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัวางแผนอยา่งมีลาํดบัขั�นตอน เนน้ทกัษะ
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 

2. สถานศึกษาควรพฒันาครูให้มีความสามรถในการจดัประสบการณ์ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในหลายๆ
รูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น จดัประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน  ควรมีการประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อครั� ง 
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นวตักรรมและสิ�งดีเด่น  รวมทัGงการปฏิบัติที�เป็นเลศิของสถานศึกษา 

1. กิจกรรมเขา้ค่ายธรรมทายาท 
2. กิจกรรมผูป้กครองชี�แนะ 

ทศิทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมผูเ้รียนที�มีความสามารถทางวชิาการและความถนดั  ไดแ้สดงออกซึ�งศกัยภาพ

อยา่งเตม็ที� โดยจดักิจกรรมประกวดหรือแข่งขนัทั�งภายในสถานศึกษาหรือเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  เพื�อ
พฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาควรร่วมกบัคณะกรรมการชมรมผูป้กครองและครูจดักิจกรรมที�เสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้กครอง นกัเรียน  ครู  และชุมชนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันางานของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน 
 

 

การศึกษาขัGนพืGนฐาน : การศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาขัGนพืGนฐาน : ผลประเมินองิเกณฑ์ ผลประเมินองิสถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
การศึกษาปฐมวยั ค่าเฉลี�ย ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที�พึง

ประสงค ์
3.25 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได ้

 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 3.20 ดี 4.00 ดีมาก 3.60 ได ้
 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
3.30 ดี 4.00 ดีมาก 3.65 ได ้

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิด
ไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

3.11 ดี 4.00 ดีมาก 3.56 ได ้

 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร 3.37 ดี 4.00 ดีมาก 3.69 ได ้
 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรัก

การเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   
2.88 ดี 4.00 ดีมาก 3.44 ได ้

 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ 
ทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�
ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.05 ดี 4.00 ดีมาก 3.53 ได ้
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การศึกษาขัGนพืGนฐาน : ผลประเมินองิเกณฑ์ ผลประเมินองิสถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
การศึกษาปฐมวยั ค่าเฉลี�ย ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบัคุณภาพ 

      

 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามรถตรงกบังานที�
รับผดิชอบและมีครูเพียงพอ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.75 ได ้

      

 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ 

3.64 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.82 ได ้

 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร / โครงสร้างและการ
บริหาร 
งานอยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.83 ได ้

 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.73 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.87 ได ้

13    สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถิ�น มีสื�อการเรียนการสอนที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.                     ได้                       ไม่ได้ 
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การศึกษาขัGนพืGนฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาขัGนพืGนฐาน : ผลประเมินองิเกณฑ์ ผลประเมินองิสถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
การศึกษาปฐมวยั ค่าเฉลี�ย ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที� 01 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที�พึงประสงค ์

3.27 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 02 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที�ดี 

3.45 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 03 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะ
นิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.23 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 04 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

2.90 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 05 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็น
ตามหลกัสูตร 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 06 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื�อง   

2.99 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 07 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ 
ทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�
ดีต่ออาชีพสุจริต 

2.98 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

ด้านครู       

มาตรฐานที�  08 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามรถ
ตรงกบังานที�รับผดิชอบและมีครูเพียงพอ 

3.77 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 09 ครูมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

3.28 ดี 4.00 ดีมาก  ได ้

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที� 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ 

3.64 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้
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การศึกษาขัGนพืGนฐาน : ผลประเมินองิเกณฑ์ ผลประเมินองิสถานศึกษา 

ค่าเฉลี�ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
การศึกษาปฐมวยั ค่าเฉลี�ย ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร / 
โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบครบ
วงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที�  12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 13    สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถิ�น มีสื�อการเรียนการสอนที�
เอื�อต่อการเรียนรู้ 

3.50 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

มาตรฐานที� 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก  ได ้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.                     ได้                       ไม่ได้ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

18

 

           ส่วนที� 2 

         เป้าหมายของโรงเรียน 

 

การวเิคราะห์สภาพของโรงเรียน 

  เพื�อใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียนระยะ 5 ปี ตั�งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 เป็นรูปธรรมที�สุด
จึงไดว้เิคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนและปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียนดงันี�  
 1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

  จุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายใน (STRENGTHS)    
1. ผูบ้ริหารมีนโยบายในการพฒันาครูทุกดา้นโดยจดัใหมี้การอบรม  สัมมนาภายในโรงเรียน   

จดัส่งครู  และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเขา้รับการอบรม   สัมมนา   ร่วมประชุม  ศึกษาดูงาน  และศึกษาต่อ รวมทั�ง
ส่งเสริมใหค้รูที�ยงัไม่จบปริญญาตรีหรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนให้เขา้รับการศึกษา  อบรมและ
สัมนาเพิ�มเติม เพื�อใหมี้วุฒิทางการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูและตรงตามสาระการเรียนรู้ที�สอน 

2. มีอตัราส่วนครูต่อนกัเรียนตามเกณฑที์�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดในทุกชั�นปี 
3. สถานที�  กวา้งขวาง  สวยงาม   ร่มรื�น บรรยากาศมีความสงบเหมาะกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

มีอาคารเรียนและสภาพแวดลอ้มมั�นคงปลอดภยั 
4. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนและสื�อการสอนที�ทนัสมยัพอเพียงต่อความตอ้งการของครูและ

นกัเรียนเช่น 
- มีระบบอินเตอร์เน็ต  ใหน้กัเรียนสามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ�มเติมไดใ้นเวลาวา่ง 
- เครื�องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- หอ้งปฏิบติัการ  และระบบวีดีทศัน์ที�ทนัสมยั 
- หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
- หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ 
- หอ้งสมุดระดบัปฐมวยั 1 ห้อง  ระดบัประถม  1  ห้อง 

5. ผูบ้ริหารและครูใหค้วามสนใจ  ดูแล  เอาใจใส่และอบรมนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  ทั�งในและนอก
เวลาเรียน  เพื�อให้นกัเรียนเป็นคนดี  มีมารยาท  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นที�ตอ้งการของสังคม 

6. เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจงัหวดันนทบุรีที�ไดรั้บการประเมินรอบแรกจาก  สมศ. และ
ในการประเมินรอบสองผา่นในระดบัดีมากทุกมาตรฐาน 

7. โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย   ทิศทางในการปฏิบติังานโดยใหบุ้คลากรผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง  มี
บทบาทและส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง  ส่งผลใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็ 

8. โรงเรียนมีการจดัโครงสร้าง ระบบ และการบริหารจดัการองคก์รที�กาํหนดบทบาท  ขอบข่าย
งานอยา่งชดัเจน  
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9. โรงเรียนมีการกาํหนดวสิัยทศัน์   ภารกิจ  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์เป้าหมายของการดาํเนินการ
ไวอ้ยา่งชดัเจน  ส่งผลใหโ้รงเรียนมีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนอ่านออกเขียนได ้ คิดคาํนวณขั�นพื�นฐานได ้ มี
คุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัตามเกณฑม์าตรฐานทางการศึกษา 

จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน (WEAKNESSES) 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ในดา้นการบริหารจดัการ   
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  และงานดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัจาํกดั  ส่งผลใหโ้รงเรียนไม่สามารถกาํหนดทิศ
ทางการทาํหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  และทอ้งถิ�นได ้

2. นกัเรียนบางส่วนขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ที�  และขาดความรอบคอบ 
3.  ครูบางส่วนยงัไม่มีใบประกอบวชิาชีพครู 
4. จุดประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนควรอยูใ่นบริเวณที�เห็นไดช้ดัเจน และ

ควรจดัป้ายประกาศใหม่ทุกเดือนเพื�อใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
 
1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก  (OPPORTUNITIES) 
1. ผูป้กครอง  ชุมชน มีความสัมพนัธ์ดี   มีความรักเอื�ออาทรต่อผูบ้ริหารและคณะครูทุกท่าน   

ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งราบรื�น 
2. ผูป้กครองเขา้มามีบทบาท  มีส่วนร่วม  ในการบริหารจดัการ   พฒันาคุณภาพการศึกษา   

ส่งผลใหมี้การพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
3. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นหลากหลายเหมาะแก่การจดัการศึกษาทุกระดบั 
 
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก   (THREATS) 

1. โรงเรียนไดรั้บผลกระทบจากการขยายชั�นเรียนของโรงเรียนต่างๆ  ในสังกดัของรัฐบาลและ
การเปิดดาํเนินการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 

2. ผูป้กครองประสบวกิฤตทางเศรษฐกิจ  ส่งผลกระทบต่อการชาํระค่าธรรมเนียม 
3. ผูป้กครองยงัขาดความรู้   ความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการติดตามผลการเรียนและ

พฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมของนกัเรียนในปกครอง    โดยใหเ้ป็นหนา้ที�ของโรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว  
4. ไม่ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้กครองในแต่ละระดบัชั�นและแต่ละช่วงชั�น 
5. มีขอ้จาํกดัในการออกเยี�ยมบา้นผูป้กครอง  เพราะที�พกัอาศยักระจายตวัอยา่งกวา้งขวาง 
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วสัิยทัศน์ 

 

  โรงเรียนกุมุทมาสเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที�ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา          
ตลอดรวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและของไทย  มาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา 

ใหน้กัเรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นได ้           
อยา่งมีความสุข 

 

 

พนัธกจิ 

 1.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.   พฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม    
      หลกัสูตรสถานศึกษา  และไดผ้ลสัมฤทธิI ตามมาตรฐานการศึกษา 

3.   พฒันาระบบการบริหารการจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

4.   ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย 

1. นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้
2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
3. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์รู้คุณค่าวฒันธรรมและประเพณี            
     อนัดีงามของไทย 
4. นกัเรียนมีพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรงตามเกณฑม์าตรฐาน 
5. นกัเรียนพฒันาตนเองไดต้ามวยัและวฒิุภาวะ 
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กลยุทธ์ 

 
 เพื�อใหบ้รรลุความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์ที�กาํหนด   โรงเรียนมีกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน  ดงันี�  
 

กลยุทธ์ การดาํเนินงาน 
1. กลยทุธ์การมีส่วนร่วม - คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรม

ผูป้กครองและครูมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
- ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
- การสร้างความสมัพนัธ์และร่วมมือกบัชุมชน 
- การใหบ้ริการแก่ชุมชน 

2. กลยทุธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต - ส่งเริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
- ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา
ความรู้ 
- การประกวดแข่งขนัความรู้ความสามารถ 

3. กลยทุธ์พฒันาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ใหท้นัต่อการ
เปลี�ยนแปลง 

- ส่งเสริมครูใหท้าํการวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
- บูรณาการความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบนัในสาระการเรียนรู้พื�นฐาน 
- พฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยใชน้วตักรรม 

4. กลยทุธ์การสร้างจิตสาํนึกในการ
ดาํรงชีวิต 

- พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทั�วถึง 
- ปลกูฝังใหด้าํเนินชีวิตอยา่งพอเพยีง 
- จดักิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ 
- การสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�นไทย 
- การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

5. กลยทุธ์พฒันาบุคคลากร - จดัอบรม สมันาเชิงปฏิบติัการ  และศึกษาดูงาน 
- การนิเทศ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
- การจดัสวสัดิการ 

6. กลยทุธ์การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

- การวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
- คณะกรรมการประกนัคุณภาพวางแผน นิเทศ ติดตามการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
- ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ยุทธศาสตร์และสภาพความสําเร็จ 

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน 

กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

1. ส่งเสริมนกัเรียนกลุ่มเก่งใหมี้
ทกัษะและความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

- ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนที+เขา้ร่วม
แข่งขนัทกัษะต่าง ๆ แลว้ไดรั้บรางวลั 
 

- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความ
เป็นเลิศในดา้นที�ตนมีความถนดั 
 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใชสื้+อ
เทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาความรู้
เพิ+มเติมดว้ยตนเองและใชโ้ปรแกรม
พื7นฐาน 

- ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนที+
สามารถสืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และใชโ้ปรแกรมพื7นฐาน 

- นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยี 
 

3. สร้างจิตสาํนึกที+ดีใหก้บับุคลากร
และนกัเรียนในการใชแ้ละดูแล
รักษาสาธารณสมบติั  อนุรักษ์
สิ+งแวดลอ้ม และมีวฒันธรรมในการ
ดาํเนินชีวติ 

- ร้อยละของจาํนวนบุคลากรและ
นกัเรียนที+ผา่นการประเมินค่านิยมใน
การดูแล สาธารณสมบติัและการ
อนุรักษสิ์+งแวดลอ้ม 

- นกัเรียนมีสาํนึกรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ดูแล
สาธารณสมบติั และใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 
 

4. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนและบุคลากรในเรื+อง การ
ดูแลสุขภาพอนามยั  ความปลอดภยั
ในชีวติ 

1) ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนและ
บุคลากรที�มีผลการตรวจสุขภาพอยูใ่น
เกณฑป์กติ 
2) ร้อยละของสถิติการเกิดอุบติัเหตุ
จากภายในและบริเวณหนา้โรงเรียน 
3) ร้อยละของสถิติของจาํนวนผูเ้ขา้
ออกสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบ   (ไม่แลกบตัร) 
4) ร้อยละของจาํนวนรายการอาหาร
และนํ�าจากร้านที�มีคุณภาพผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
5) ร้อยละของจาํนวนรถโรงเรียนที�
ตรวจผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
6) ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนและ
บุคลากรไดรั้บการฝึกซอ้มอพยพ 
 

- นกัเรียนมีสุขภาพอนามยัแข็งแรง
สมบูรณ์ 
- นกัเรียนเห็นโทษภยัของยาเสพติด 
- นกัเรียนมีความปลอดภยั 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามที+โรงเรียน
กาํหนด 

-ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนที+ผา่น
เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์นระดบัดี 

- นกัเรียนมีคุณธรรม - จริยธรรมดี 
- นกัเรียนสามารถคิดเอง - ทาํเอง 

นกัเรียนมีความสามารถกลา้แสดงออก / มี
ความเอื�อเฟื� อเพื�อแผ ่
- นกัเรียนมีระเบียบวินยัดี 

6. ส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธิA
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ7น
อยา่งต่อเนื+อง  
 

1.ร้อยละของจํานวนนักเรียนที+ไดเ้กรด 
3-4 ในรายวชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา 
2.ร้อยละของร้อยละที�เพิ�มขึ�นของคะแนน
เฉลี+ย NT เมื+อเทียบกบัปีที+ผา่นมา 
3.ร้อยละของร้อยละที�เพิ�มขึ�นของ
คะแนน O-NET เมื+อเทียบกบัปีที+ผา่นมา 
4.ร้อยละของร้อยละของผู้เรียนที+มี
ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของทุกรายวชิา 
ทุกช่วงชั7นไม่ตํ+ากวา่ 2.5 

- นกัเรียนมีผลสัมฤทธิI ทางการเรียนใน
ระดบัดี 

7.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการใชภ้าษาตามมาตรฐานสากล 

- ร้อยละของจาํนวนผูเ้รียนที+สอบผา่น
เกณฑม์าตรฐานที+โรงเรียนกาํหนด 

- นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในการ
สื�อสารไดดี้ 

8. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

1) ร้อยละของจาํนวนของผูเ้รียนที+เขา้
ร่วมกิจกรรมและมีผลงานทางดา้น 
ดนตรี ศิลปะ กีฬา  
2) ร้อยละของจาํนวนของผูเ้รียนไดรั้บ
รางวลัในการแข่งขนัดา้นดนตรี ศิลปะ 
กีฬา 

- นกัเรียนมีทกัษะดา้นดนตรี  ศิลปะ 
และกีฬา 

 

9. ส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่
เรียน รักการอ่าน มีความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี
วจิารณญาณ และรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 

1) ร้อยละของผูเ้รียนที�เป็นยอดนกัอ่าน 
2) ร้อยละของผูเ้รียนที�ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ ใน
ระดบัดี-ดีมาก 

- นกัเรียนรักการอ่าน 
- นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
- นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
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2.  เป้าหมายด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

1. ส่งเสริมผูป้กครอง ชุมชนให้มี
ศกัยภาพในการสนบัสนุน  และ
รับทราบการจดัการศึกษาและ 
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 - จาํนวนครั7 งของการจดักิจกรรม
พบปะกบัผูป้กครอง 
 - ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อการร่วมกิจกรรม 

- มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
การจดัการศึกษาและกิจกรรมดา้น
ต่างๆอยา่งต่อเนื+องและเป็นระบบ 

- มีระบบการประเมินผลและรายงาน
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ระบบบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 
มีโครงสร้างการบริหารและกาํหนด
บุคลากรผูรั้บผดิชอบ 

 
2.      พฒันาระบบขอ้มูลของ
โรงเรียน เพื+อสนบัสนุนการบริหาร
จดัการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของความครบถว้นสมบูรณ์
ของขอ้มูล 
- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ 
 

- มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที+ถูกตอ้ง  
ครบถว้น  ตรงกบัความตอ้งการใช้
งานและเป็นปัจจุบนั 

3.     พฒันาระบบบริการใหมี้ความ
คล่องตวั   และมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของผูรั้บบริการดา้นต่างๆ ที+มี 
ความพึงพอใจในระดบัมาก–มากที+สุด 

- ฝ่ายธุรการมีระบบการใหบ้ริการที+
สะดวกรวดเร็ว 

4.    พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ทอ้งถิ+น 

-  ร้อยละของผูเ้รียนที+มีความพึงพอใจ 
ในการจดัหลกัสูตรในระดบัมาก 

- ผูป้กครอง  ชุมชน มีส่วนในการ
พฒันา 
 

5. พฒันาระบบบริการงานซ่อม
บาํรุงเชิง    ป้องกนัอาคารสถานที+ 
และบริการงาน    พสัดุ-ครุภณัฑ ์

 ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการที+มีความพึง
พอใจใน ระดบัมาก-มากที+สุด 

- มีระบบป้องกนัตรวจสอบซ่อมแซม
อาคารเพื+อความปลอดภยัทนัสมยั 
และสอดคลอ้งต่อการใชง้าน 
- ฝ่ายธุรการมีระบบการใหบ้ริการที�
สะดวกรวดเร็ว 
 

6. พฒันาระบบการนิเทศการ เรียน         
การสอน   การตรวจติดตาม   
กิจกรรมและการ  บริหาร ภายใน  
โรงเรียน 

- ร้อยละของความพึงพอใจของครูต่อ
การนิเทศการเรียนการสอน 
- จาํนวนครั7 งในการตรวจติดตาม
ภายใน 

- มีระบบนิเทศ ประเมินผล การ
จดัการเรียนการสอน 
- มีระบบนิเทศ ประเมินผล การ
บริหารการจดัการ 
 

 
 



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

25

 

กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

7. พฒันาคุณภาพการจดัการเรียน 
การสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ 
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- ร้อยละของครูที+จดักิจกรรมการเรียน 
การสอนที+เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
- ร้อยละที+เพิ+มขึ7นของผลงานวจิยัใน
ชั7นเรียนที+มุ่งพฒันารูปแบบการสอน
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในลกัษณะต่างๆ 
- ร้อยละของสื+อการเรียนการสอนที+
เพิ+มขึ7นเมื+อเทียบกบัปีก่อน 

- ครูจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูจดัการเรียนการสอนโดยสาํนึก
ถึงความแตกต่างของเด็ก 
- ครูจดัการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
- ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมที�หลากหลาย 
- ครูแกปั้ญหาการจดัการเรียนการ
สอนโดยทาํวิจยัในชั�นเรียน 

 
8.   พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละที+ลดลงของนกัเรียนที+กระทาํ
ผดิระเบียบวนิยัต่างๆ เมื+อเทียบกบัปี
ก่อน 
- ความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผูป้กครองที+มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ 

- นกัเรียนสามารถปฏิบติัตาม
ระเบียบวนิยัของโรงเรียนไดดี้ขึ7น 
- มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

9. ปรับปรุงอาคารสถานที+ต่างๆ 
ภายในโรงเรียน และการใหบ้ริการ
ดา้นสถานที+ของโรงเรียน 

- ร้อยละของครู นกัเรียน และ
ผูใ้ชบ้ริการอาคารสถานที+ภายใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ขึ7นไป 

- บรรยากาศบริเวณโดยรอบมี
ทิวทศัน์ที+สวยงามร่มรื+น 
- อาคารและสภาพแวดลอ้มไดรั้บ
การปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยัและ
เหมาะสมต่อการจดัการศึกษา 

 

3.  เป้าหมายด้านครูและปัจจัยพื(นฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  การใช้
เทคโนโลย ี
สมยัใหม่  การวจิยัในชั7นเรียน 

 จาํนวนครั7 งในการเขา้รับการอบรม  
สัมนา ดูงาน 

  ร้อยละของครูมีการพฒันาดา้นการใช้
เทคโนโลยอียา่งต่อเนื+อง 

- ครูไดรั้บการอบรมปีละไม่ตํ+ากวา่ 
20 ชั+วโมง 
- ครูทาํวิจยัในชั7นเรียนภาคเรียนละ 
1 ครั7 ง 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ 

ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็น
ผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่ง 

 ร้อยละของครูทาํการวิจยัในชั7นเรียน
และนาํไปพฒันา 

 ร้อยละของครูที+ไดรั้บการประเมิน 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ของ สพฐ. 

   ร้อยละของครูที+เขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

- จดัสวสัดิการและผลประโยชน์
ใหก้บัครูเพื+อเป็นขวญักาํลงัใจใน
การทาํงาน 
- ครูปฏิบติัตนเหมาะสมควรแก่การ
เคารพยกยอ่ง 
- ครูปฏิบติัตนตามเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชีพครูและจรรยาบรรณครู 
- ครูมีคุณวุฒิและใบประกอบ
วชิาชีพครูสามารถดาํเนินการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ครูมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน    ร้อยละของครูมีความพึงพอใจดา้น
การใหบ้ริการ และสวสัดิการครู 

- ครูมีความผกูพนักบัโรงเรียน
ปฎิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 

3.  ครูปฏิบติัตนตามเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชีพครูดา้นการปฏิบติังาน /
จรรยาบรรณครู และภาพลกัษณ์ครู 

 ร้อยละของครูปฏิบติัตนตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 

 

 - ครูเป็นแบบอยา่งที+ดีต่อศิษยแ์ละ
ต่อผูพ้บเห็น 

4.  มีจาํนวนครูเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

  ร้อยละของจาํนวนครูที+สอนตรงตาม
สาขาที+เรียนหรือตามความถนดั 

 - ครูสามารถปฏิบติัหนา้ที+ตามความ
ถนดัเตม็ความสามารถ 

  ร้อยละของนกัเรียนและ ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
สอนและคุณลกัษณะของครู 
 

 - นกัเรียนและผูป้กครองพึงพอใจ
ในศกัยภาพของบุคลากรครูใน
สถานศึกษา 
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ส่วนที� 3 

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนกุมุทมาส    ปี 2551-2555 

1. ด้านผู้เรียน 

กลยุทธ์ ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

1. ส่งเสริมนกัเรียนกลุ่ม
เก่งใหมี้ทกัษะและความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 

- ร้อยละของนกัเรียนที+
เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ต่าง ๆ แลว้ไดรั้บ
รางวลั 
 

80 82 83 84 85 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 
-  กิจกรรมส่งเสริมยอด
อจัฉริยะ 
-  กิจกรรมตอบปัญหา
วชิาการ 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียน
สามารถใชสื้+อเทคโนโลยี
ในการคน้ควา้หาความรู้
เพิ+มเติมดว้ยตนเองและใช้
โปรแกรมพื7นฐาน 

- ร้อยละของนกัเรียน
ที+สามารถสืบคน้
ขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และใช้
โปรแกรมพื7นฐาน 

80 85 86 88 90 โครงการพฒันาการจัดการ

เรียนการสอน 

 กิจกรรม SOUND  LAB 
 ชมรมสร้างสรรคค์วามถนดั 
 โครงงานเสริมสร้างความรู้ 
 

3. สร้างจิตสาํนึกที+ดีใหก้บั
บุคลากรและนกัเรียนใน
การใชแ้ละดูแลรักษา    
สาธารณสมบติั  อนุรักษ์
สิ+งแวดลอ้ม และมี
วฒันธรรมในการดาํเนิน
ชีวติ 

ร้อยละของบุคลากร
และนกัเรียนที+ผา่นการ
ประเมินค่านิยมในการ
ดูแลสาธารณสมบติั
และการอนุรักษ์
สิ+งแวดลอ้ม 

90 91 92 93 94 โครงการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ 

- กิจกรรมหนูนอ้ยอนุรักษน์ํ7า 
- กิจกรรมผูช่้วยตวันอ้ย 
- กิจกรรมนํ7าไฟใชพ้อเพียง 

โครงการรักษ์สิ5งแวดล้อม 
  กิจกรรมแยกประเภทขยะมูล

ฝอยและประกวด      
สิ+งประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 
-  กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
- กิจกรรมรักษส์มุนไพรไทย 
-  กิจกรรมประดิษฐสื์+อการ
เรียนโดยใชเ้ศษวสัดุ   และ  
วสัดุในทอ้งถิ+น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

       - กิจกรรมกุมุทมาสช่วยโลก
ลดภาวะโลกร้อน 
โครงการรักษ์วฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมการละเล่นไทย 
- กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ7ม 

4. ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนและ
บุคลากรในเรื+อง การดูแล
สุขภาพอนามยั  ความ
ปลอดภยัในชีวติ 

1) ร้อยละของนกัเรียน
และบุคลากรที�มีผล
การตรวจสุขภาพอยู่
ในเกณฑป์กติ 
2) สถิติการเกิด
อุบติัเหตุจากภายใน
และบริเวณนอก
โรงเรียน 
3) สถิติของจาํนวนผู ้
เขา้ออกสถานศึกษาไม่
ปฏิบติัตามระเบียบ 
(ไม่แลกบตัร) 
4) ร้อยละของรายการ
อาหารและนํ�าจากร้าน
ที�มีคุณภาพผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
5) ร้อยละของรถ
โรงเรียนที�ตรวจผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 
6) ร้อยละของนกัเรียน
และบุคลากรไดรั้บการ
ฝึกซอ้มอพยพ 

90 92 94 96 98 โครงการสุขภาพอนามัยดีมีสุข 
-   กิจกรรมคุณหนูสุขภาพดี 

 กิจกรรมโยคะนอ้ย 
 กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย 
 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพ

อาหารและนํ7าจากภายในและ
ภายนอก 

 กิจกรรมกุมุทมาสหวัใจไทย 
 กิจกรรมมามะมาตรวจสุขภาพ 
 กิจกรรมการตรวจสภาพรถ

โรงเรียน 
 กิจกรรมเตรียมพร้อมเตรียม

ใจก่อนอคัคีภยั 
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 
 กิจกรรมเด็กไทยสุขภาพดี 

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

 กิจกรรมแอโรบิค  (AROBIC  
FOR  HEALTH) 

 ตรวจสุขภาพประจาํปี
บุคลากร 

 แอโรบิคเพื+อสุขภาพบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามที+โรงเรียน
กาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนที+
ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์น
ระดบัดี 

90 92 94 96 98 โครงการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ 

 กิจกรรมกีฬาสี 
 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

บาํเพญ็ประโยชน์  
 กิจกรรมวนัไหวค้รู รําลึกพระ

คุณครูบาอาจารย ์
 กิจกรรมความดีที+หนูทาํ 
 กิจกรรมกุมุทมาสบณัฑิตนอ้ย 
 กิจกรรมวนัมหาวชิราวธุ 
 กิจกรรมหนูนอ้ยรักการอ่าน 
 กิจกรรมเก็บหอมรอมริบ 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
 กิจกรรมตามรอยพุทธ 
 กิจกรรมตลาดนดัพอเพียง 
 กิจกรรมค่ายธรรมะสัญจร 

-     กิจกรรมมอบวุฒิบตัร 
-     กิจกรรมค่ายลูกเสือ 

     กิจกรรมซุม้นํ7าใจจากพี+สู่ นอ้ง 
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
 กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ 
 กิจกรรมปฏิบติัดีมีวนิยั 
 กิจกรรมสารวตัรนอ้ย 

โครงการรักษ์วฒันธรรมไทย 
 กิจกรรมวนัพอ่   วนัแม่ 
 กิจกรรมวนัธรรมสวนะ วนั

สาํคญัทางศาสนา 
(วนัวสิาขบูชา, วนัเขา้พรรษา) 

    กิจกรรมวนัลอยกระทง วนั
สงกรานต ์

    



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

30

    

ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2555  
       โครงการพฒันาการจัดการ

เรียนการสอน 
 กิจกรรมรับนอ้งใหม่วนัเปิด

เทอม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 กิจกรรมเลือกตั7งประธาน
นกัเรียน 

6. ส่งเสริมและพฒันา
ผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ(นอย่าง
ต่อเนื5อง  
 

1.ร้อยละของนักเรียน
ที+ไดเ้กรด 3-4 ใน
รายวชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ  
ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา 

80 81 82 83 84 โครงการพฒันาบุคลากร 

-  การทาํวจิยัในชั7นเรียนเพื+อ
แกปั้ญหาการเรียน 
โครงการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ 

 กิจกรรมหนูนอ้ยรักการอ่าน  
 โครงการส่งเสริมทกัษะทาง

วชิาการ 
 กิจกรรมสอนเสริม 

 2.ร้อยละที�เพิ�มขึ�นของ
คะแนนเฉลี+ย NT เมื+อ
เทียบกบัปีก่อน 

5 5 5 5 5  กิจกรรมตอบปัญหาวชิาการ 
 

 3.ร้อยละที�เพิ�มขึ�นของ
คะแนน O-NET เมื+อ
เทียบกบัปีก่อน 

5 5 5 5 5 โครงการค่ายวชิาการ 
 กิจกรรมค่ายวชิาการ 

ENGLISH/SCIENCE  
CAMP 

 กิจกรรมแลกเปลี+ยนความ
คิดเห็นครู / นกัเรียน 
-    โครงการ KIDS   CAMP 

 4.ร้อยละของผู้ เรียนที+
มีผลสัมฤทธิA ทางการ
เรียนของทุกรายวชิา ทุก
ช่วงชั7นไม่ตํ+ากวา่ 2.5 

80 81 82 83 84  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย กจิกรรม/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2555  
7.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาตามมาตรฐานสากล 
 

- ร้อยละของผูเ้รียนได้
สอบผา่นเกณฑ์
มาตรฐานที+โรงเรียน
กาํหนด 

100 100 100 100 100 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 
 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะทาง

ภาษา 
   กิจกรรมส่งเสริมยอด

อจัฉริยะ 
8. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนให้
ไดรั้บสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

1) ร้อยละของผูเ้รียนที+
เขา้ร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานทางดา้น 
(ดนตรี ศิลปะ กีฬา) 

80 82 84 86 88 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะและการ

แข่งขนัทางดา้นสุนทรียภาพ 
(ดนตรี ศิลปะ กีฬา) 

 กิจกรรม  AROBIC  FOR  
HEALTH 

 2) ร้อยละของผูเ้รียน
ไดรั้บรางวลัในการ
แข่งขนัดา้นดนตรี 
ศิลปะ กีฬา 

10 10 10 10 10 โครงการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ 

 กิจกรรมสังสรรคว์นัปิด
ภาคเรียน 

 กิจกรรมซุม้นํ7าใจจากพี+ 
ป. 6 สู่นอ้ง 
โครงการส่งเสริมความถนัด 

 กิจกรรมดุริยางคส์านฝัน 
 กิจกรรมดีเจรุ่นใหม่ 
 กิจกรรมยามเชา้ 
 กิจกรรมวาดภาพอนุสรณ์ 
 กิจกรรมจุดประกายความ

ฝัน-ความสามารถ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 255
2 

2553 255
4 

2555 

9. ส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็น
ผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน  

1) ร้อยละของผูเ้รียนที�
เป็นยอดนกัอ่าน 

90 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

 กิจกรรมส่งเสริมดา้นการ 
มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวจิารณญาณ และรู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

2) ร้อยละของผูเ้รียนที�
ผา่นเกณฑก์าร คิด
วเิคราะห์  คิด
สังเคราะห์  

80 82 84 86 88 อ่าน-คิดและเขียน 
 กิจกรรมห้องสมุด 
 กิจกรรมกุมุทมาสควสิ 
 กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด 
 กิจกรรมตะกร้าความรู้ 
 กิจกรรมคาํถามประจาํเดือน 
 กิจกรรมแต่งนิทานของฉนั 
 กิจกรรมแต่งนิทานประกอบ

ภาพ 
 กิจกรรมหนูนอ้ยรักการอ่าน 
 กิจกรรมอ่านข่าวเชา้นี�  

 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

 

2.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 2552 2553 255
4 

2555 

1.ส่งเสริมผูป้กครอง ชุมชน
ใหมี้ศกัยภาพในการ
สนบัสนุน  และรับทราบ
การจดัการศึกษาและ
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

 จาํนวนครั7 งของการจดั
กิจกรรมพบปะ
ระหวา่งผูป้กครอง 
 
 
 

2 2 2 
 

2 2 
 

โครงการพฒันาการจัดการ
เรียนการสอน 

 กิจกรรมชมรมผูป้กครองและ
ครูโรงเรียนกุมุทมาส 

 กิจกรรมผูป้กครองชี7นาํ
แนวทาง 

 กิจกรรมจดหมายข่าว 
 กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครอง 
 กิจกรรมวนัสายสัมพนัธ์ 

 ร้อยละของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมของ
ผูป้กครอง 

90 90 92 92 95 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 2552 2553 255

4 

2555 

        กิจกรรมรอบรั7 วกุมุทมาส 
 กิจกรรมมาสนุกกบัผูป้กครอง 
 ป้ายนิเทศเล่าสู่กนัฟัง 
 กิจกรรมครอบครัวสุขสันต ์
 กิจกรรมแรลลี+ 

2.      พฒันาระบบขอ้มูล
ของโรงเรียน เพื+อ
สนบัสนุนการบริหาร
จดัการโรงเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล 

90 90 95 95 95 โครงการพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
โครงการสารสนเทศพื(นฐานของ
สถานศึกษา 
 

  ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อระบบการ
เก็บขอ้มูล 

มาก 
 

มาก มาก มา
ก 

มาก โครงการพฒันางานธุรการ-
การเงิน 
 

3.     พฒันาระบบบริการ
ใหมี้ความคล่องตวั   และ
มีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของผูรั้บ 
บริการดา้นต่างๆ   
ที+มีความพงึพอใจใน
ระดบัมาก–มากที+สุด 

80 80 85 90 90 โครงการพฒันางานธุรการ-
การเงิน 

 สารสนเทศเพื+อการบริหาร
จดัการ 

 กาํหนดช่องทางในการ
ใหบ้ริการดา้นต่างๆ 

4.    พฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและ
ทอ้งถิ+น 

-  ร้อยละของผูเ้รียนที+มี
ความพงึพอใจในการ
จดัหลกัสูตรในระดบั
มาก 

80 80 85 85 90 โครงการพฒันาการจัดการ
เรียนการสอน 
-  กิจกรรมแผนการจดั
ประสบการณ์ 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  กิจกรรมวนัสายสัมพนัธ์ 

5.   พฒันาระบบบริการ
งานซ่อมบาํรุงเชิง    
ป้องกนัอาคารสถานที+ 
และบริการงาน    พสัดุ-
ครุภณัฑ์ 

 ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ
ที+มีความพึงพอใจใน 
ระดบัมาก-มากที+สุด 

90 90 92 92 94 โครงการพฒันาระบบการ
บริการ 

  งานอาคารสถานที+และ   งาน
พสัดุ-ครุภณัฑ์ 

 
        
        



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

34

ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 2552 2553 255

4 

2555 

6. พฒันาระบบการ
นิเทศการ เรียน         การ
สอน   การตรวจติดตาม   
กิจกรรมและการ  บริหาร 
ภายใน  โรงเรียน 

 ร้อยละของความพึง
พอใจของครูต่อการ
นิเทศการเรียนการ
สอน 
 
 

80 82 85 90 90 โครงการนิเทศการสอน 
- กิจกรรมการนิเทศการสอน 
- กิจกรรมเทคนิคการสอน 
-  กิจกรรมการตรวจติดตาม

ภายในโรงเรียน 

 จาํนวนครั7 งในการ
ตรวจติดตามภายใน 

2 3 4 4 4 

7. พฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียน 
การสอนของครูใหมี้
ประสิทธิภาพ เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

-  ร้อยละของครูที+จดั
กิจกรรมการเรียน 
การสอนที+เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

90 90 90 90 90 โครงการพฒันาบุคลากร 
-  กิจกรรมนิเทศการสอน 
-  กิจกรรมประกวดสื+อการ
สอน 

 - ร้อยละที+เพิ+มขึ7นของ
ผลงานวจิยัในชั7นเรียน
ที+มุ่งพฒันารูปแบบการ
สอนเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในลกัษณะต่าง  ๆ

10 10 10 10 10 - กิจกรรมวจิยัในชั7นเรียน 
- กิจกรรมบุคลากรเขา้รับการ
อบรม 
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม ่

 - ร้อยละของสื+อการ
เรียนการสอนที+
เพิ+มขึ7นเมื+อเทียบกบัปี
ก่อน 

10 10 10 10 10  

8. พฒันาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

  ร้อยละที+ลดลงของ
นกัเรียนที+กระทาํผดิ
ระเบียบวนิยัต่างๆ เมื+อ
เทียบกบัปีก่อน 

10 10 10 10 10 โครงการแนะแนว 
- กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- กิจกรรมสอนเสริม 
- กิจกรรมแนะแนว 
   การศึกษาต่อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

  ร้อยละของความพึง
พอใจของนกัเรียน
และผูป้กครองที+มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือ 

90 90 92 92 98  

9. ปรับปรุงอาคาร
สถานที+ต่างๆ ภายใน
โรงเรียน และการ
ใหบ้ริการดา้นสถานที+
ของโรงเรียน 

ร้อยละของครู นกัเรียน 
และผูข้อใชบ้ริการ
อาคารสถานที+ภายใน
โรงเรียนที+มีความพึง
พอใจในระดบัมากขึ7น
ไป 

90 90 92 92 95 โครงการปรับปรุง  รักษา
ความสะอาด  และความ
ปลอดภัยอาคารสถานที5
และยานพาหนะต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 

- กิจกรรมยงุตายแน่ 
- กิจกรรมหนา้หอ้งน่ามองใน

หอ้งน่าเรียน 
-  กิจกรรมปลวกหมดไป

อาคารมั+นคง 
-  กิจกรรมชาํรุดเสียหาย

แกไ้ขฉบัพลนั 
3.  ด้านครูและปัจจัยพื(นฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 255
2 

2553 255
4 

2555 

1.พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรดา้นการจดัการ
เรียนการสอน  การใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่  การ
วจิยัในชั7นเรียน 
 

จาํนวนครั7 งในการเขา้
รับการอบรม  สัมมนา
ดูงาน 

30 
ชม. 

30 
ชม. 

30 
ชม. 

30 
ชม. 

30 
ชม. 

โครงการพฒันาบุคลากร 
- การอบรมทั7งภายในและ

ภายนอก 
- กิจกรรมพฒันาการทาํวิจยั

ในชั7นเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพ

ครูดา้นความรู้ 
ความสามารถ 

- กิจกรรมสรรหาครูแกนนาํ 
ครูตน้แบบ 

-  กิจกรรมพฒันาครูสู่มือ  
อาชีพ 

 ร้อยละของครูมีการ
พฒันาดา้นการใช้
เทคโนโลยอียา่ง
ต่อเนื+อง 

80 80 85 85 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 2551 255
2 

2553 255
4 

2555 

ครูไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพใหเ้ป็นผูมี้
คุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่ง 

- ร้อยละของครูทาํการ
วจิยัในชั7นเรียนและ
นาํไปพฒันา 

- ร้อยละของจาํนวนครู
ที+ไดรั้บการประ 
เมินผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ของ สพฐ. 

- ร้อยละของครูที+เขา้
ร่วมกิจกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

100 
 
 

100 
 
 
 

90 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

90 

100 
 
 

100 
 
 
 

92 

100 
 
 

100 
 
 
 

92 

100 
 
 

100 
 
 
 

95 
 

-  การประเมินมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 
-   กิจกรรมสิบหกมกราบูชา
ครู 

2. ครูมีขวญักาํลงัใจใน
การทาํงาน 

 ร้อยละของความพึง
พอใจดา้นการ
ใหบ้ริการของครู และ
สวสัดิการ 

90 90 90 95 95 โครงการสุขภาพอนมัยดีมี
สุข 

- การตรวจสุขภาพประจาํปี
บุคลากร 

- แอโรบิคเพื+อสุขภาพ 
โครงการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจบุคลากร 

- การบริการอาหารกลางวนั 
- กองทุนสวสัดิการและ

กิจกรรมทศันศึกษา
ประจาํปี 

- เงินหมั+น เงินปี ประกนั
อุบติัเหตุ 

- ขอเครื+องราชอิสริยาภรณ์ 
- สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

มอบของขวญัวนัเกิด 
3. ครูปฏิบติัตนตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครูดา้น
การปฏิบติังาน /
จรรยาบรรณครู และ
ภาพลกัษณ์ครู 

 ร้อยละของจาํนวนครู
ที+ปฏิบติัตนตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 
 

95 95 95 95 95 โครงการพฒันาบุคลากร 
- ขอ้มูลจรรยาบรรณครูจาก

ราชกิจจานุเบกษา 
- คู่มือครูโรงเรียนกุมุทมาส 

        



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

37

        
        

ประเด็นยุทธศาสตร์/
วตัถุประสงค์ 

ตัวชี(วดั 
เป้าหมาย 

กจิกรรม/โครงการ 255
1 

2552 2553 255
4 

2555 

4. มีจาํนวนครูเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของจาํนวนครู
ที+สอนตรงตามสาขาที+
เรียนหรือตามความ
ถนดั 

90 90 90 92 92 โครงการสารสนเทศเพื5อการ
บริหารจัดการ 

- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
- กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
- กิจกรรมการพฒันาความรู้

และคุณธรรม 
  ร้อยละของนกัเรียนและ 

ผูป้กครองที+มีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ
การสอนและคุณลกัษณะ
ของครู 

90 90 90 95 95  กิจกรรมดวงใจกุมุทมาส 
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ส่วนที5 4 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกุมุทมาส 
 

แนวทางการปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนกุมุทมาส     โรงเรียนแบ่งการบริหารออกเป็น 
4  ดา้น เพื+อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ+มเติม  (ฉบบัที+ 2 )        พ.ศ.2545  
โดยมีขอบข่ายการบริหารจดัการดงัต่อไปนี7      ดา้นบริหารงานวชิาการ   ดา้นบริหารงานบุคคล   ดา้นบริหารงาน
งบประมาณ   และดา้นบริหารงานทั+วไป   

 

1. ด้านบริหารงานวชิาการ 

 หลกัการและแนวคิดการบริหารงานวชิาการ 
  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดักระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวชิาการ    งบประมาณการ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั+วไป  ไปยงัสถานศึกษา  จึงเป็นหนา้ที+ของโรงเรียน  ที+จะจดัการงานเหล่านี7 ให้มี
ประสิทธิภาพโดยที+งานวชิาการเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียนที+จะตอ้งจดัหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยมี ผูบ้ริหาร ครู  ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมนอกจากนี7ยงัส่งเสริมให้สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้  โดยถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัที+สุดสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัชั7น ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่าย  เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การจดัการศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื+อใหโ้รงเรียนบริหารงานวิชาการไดอ้ยา่งคล่องตวั  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  โรงเรียน

และทอ้งถิ+น 
2. เพื+อใหโ้รงเรียนไดม้าตรฐานและมีคุณภาพโดยมีระบบการประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนเพื+อการพฒันาที+ย ั+งยืน 
3. เพื+อใหโ้รงเรียนพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน  ชุมชน  และทอ้งถิ+น  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
4. เพื+อใหโ้รงเรียนไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพจากนกัเรียน  ผูป้กครอง  องคก์ร  

หน่วยงาน  และสถาบนัอื+นๆอยา่งกวา้งขวาง 
 

แนวทางการดําเนินงานการบริหารงานวชิาการ 

  การจดัการศึกษา  โรงเรียนมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นผูที้+มีความรู้รอบตวั  ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความรู้และทกัษะในการดาํรงชีวติเพื+อเป็นเครื+องมือจะนาํพานกัเรียนสู่การเป็นพลเมืองที+มีคุณภาพจากการรายงาน
การวจิยัเรื+องสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาประเทศไทย  พบวา่  โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีศกัยภาพดา้นการบริหารวชิาการอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย  ผูบ้ริหาร 
โรงเรียนเป็นบุคคลที+มีความสาํคญัในการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ดงันั7นผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ตอ้งบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานวชิาการเป็นอนัดบัแรก  
เพราะการบริหารงานวชิาการเป็นงานสร้างทกัษะใหเ้ด็กไดมี้ความรู้  ความสามารถและปรับตวัเองอยูใ่นสังคม  ได้
อยา่งมีความสุข 
  การบริหารงานวชิาการเป็นหวัใจสาํคญัของโรงเรียนมีขอบข่ายกวา้งขวาง  ผูบ้ริหารมีการกระจาย
อาํนาจในการบริหารงานวชิาการอยา่งชดัเจน  มีการวางแผนการทาํงานที+เป็นระบบ  มีการปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมุ่งประโยชน์เพื+อผูเ้รียนประสบความสาํเร็จ  ตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและสามารถปรับตวัในสังคม  มีคุณภาพมีความขยนัหมั+นเพียร  มีความรู้และทกัษะตาม
ศกัยภาพและมีความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย 
 

 ขอบข่ายและภารกจิการบริหารงานวชิาการ 

1.  การบริหารงานวชิาการ 
1.1 การวางแผนการบริหารงานวชิาการ 
1.2 การจดัการเรียนการสอน 
1.3 การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน 
1.4 การนิเทศการศึกษา 
2. การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั(นพื(นฐาน 
2.1 การจดัทาํระเบียนและแนวทางการปฏิบติัในการบริหารหลกัสูตร 
2.2 การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.3 การนาํหลกัสูตรไปใช ้
2.4 การตรวจสอบ  ทบทวนการใชห้ลกัสูตร 
2.5 การรายงานการตรวจสอบ  ทบทวนหลกัสูตร 
2.6 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3.1 วธีิการจดัการเรียนรู้ 
3.2 การพฒันาสื+อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื+อการศึกษา 
3.3 การแนะแนว 
3.5 การวจิยัในชั7นเรียน 
3.6 การวดัและประเมินผล 
4. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.1 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
4.2 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
5. การพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

5.1 การพฒันานกัารพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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2.  ด้านการบริหารงานบุคคล 

หลกัการและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดักระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวชิาการ  งบประมาณการ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั+วไป  ไปยงัสถานศึกษา  จึงเป็นหนา้ที+ของโรงเรียน  ที+จะจดัการงานเหล่านี7 ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยที+การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเป็นภารกิจสาํคญัที+มุ่งส่งเสริมใหโ้รงเรียนสามารถปฏิบติังาน
เพื+อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน  เพื+อดาํเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล  ใหเ้กิดความคล่องตวั  อิสระ  ภายใต้
กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้  
ความสามารถ  มีขวญักาํลงัใจ  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  มีความมั+นคงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ  ซึ+ งจะส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื+อใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. เพื+อส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีจิตสาํนึกในการปฏิบติัภารกิจที+รับผดิชอบใหเ้กิดผลสาํเร็จตาม

หลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิA  
3. เพื+อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเตม็ตามศกัยภาพ  โดยยดึมั+นในระเบียบวนิยั  จรรยาบรรณ

อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
4. เพื+อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาที+ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  มีความ

มั+นคงและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  ซึ+ งจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
 

แนวทางการดําเนินงานการบริหารงานบุคลากร 

  เป้าหมายที+สาํคญัของการบริหารงานบุคลากร  คือการให้ความสาํคญัเกี+ยวกบัการจูงใจและคุณภาพ
ชีวติงานของบุคลากรภารกิจสาํคญัที+มุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังาน  เพื+อให้เกิดความคล่องตวัและสนอง
ภารกิจของโรงเรียน  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เฉพาะอยา่งของบุคลากร  เพื+อปรับปรุงและเพิ+มพนูความรู้  ความ
เขา้ใจ  ทกัษะหรือความชาํนาญ  เจตคติที+เหมาะสมจนสามารถก่อใหเ้กิดการเปลี+ยนแปลงในพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานในหนา้ที+ของบุคลากรและเป็นการ  ยกมาตรฐานการปฏิบติังานในระดบัที+สูงขึ7น 
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ขอบข่ายและภารกจิของงานการบริหารงานบุคลากร 

1. การจัดทาํทะเบียนประวตัิ 
 การจดัทาํขอ้มูลทะเบียนประวติั 
 การขอมีบตัรประจาํตวัครู 
 การขอพระราชทานเครื+องราชอิสริยาภรณ์ 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั(งบุคลากรทางการศึกษา 

 การสรรหาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 การบรรจุและแต่งตั7งครู 

3. การพฒันาบุคลากร 

 การปฐมนิเทศ 
 การพฒันาการทาํงาน 
 การอบรมเพื+อพฒันางาน 
 การศึกษาต่อ 

4. การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานเพื+อเลื+อนขั7นเงินเดือน 
 การเสริมสร้าง  การรักษาและการดาํเนินการทางระเบียบปฏิบติั 
 การลา 

5. การพ้นจากการเป็นครู 
5.1  กรณีตาย 
5.2  การลาออก 
5.3  กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

 

3.  ด้านบริหารงานงบประมาณ 

หลกัการและแนวคิดการบริหารงานงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุ่งเนน้ผลงานและมั+งเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจดัระบบการจดังบประมาณ   โดยใชก้ลยทุธการบริหารงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์  ใหมี้ความเป็น
อิสระในการตดัสินใจมีความคล่องตวัควบคู่กบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบที+ตรวจสอบไดจ้ากผลสาํเร็จของ
งานและทรัพยากรที+ใช ้  ซึ+ งส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที+ดีขึ7นต่อผูเ้รียน 

 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพื+อพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดังบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 
2. เพื+อรับรองการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
3. เพื+อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจดัการงบประมาณของ

โรงเรียนใหมี้ความเป็นอิสระในการตดัสินใจมีความคล่องตวัควบคู่ไปกบัความโปร่งใส 
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แนวทางการดําเนินงานการบริหารงานงบประมาณ 

ปัจจุบนัการใชง้บประมาณของสถานศึกษา    ใชง้บประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์          
ซึ+ งเป็นการจดัสรรงบประมาณที+ใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต (OUT PUTS)  และผลลพัธ์  (OUTCOMES)  มากกวา่
ทรัพยากรที+ใชไ้ป  ผลผลิตและผลลพัท ์ ความหมายโดยรวม  หมายถึง  ตวันกัเรียนที+ไดรั้บการพสัดุจากการใช้
งบประมาณตามยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ   โดย
มีระบบกาํกบัการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ขอบข่ายและภารกจิของการบริหารงานงบประมาณ 

1. การบริหารงานงบประมาณ 

การจดัตั7งงบประมาณ 
การจดัสรรงบประมาณ 
การประเมินการใชง้บประมาณ 

2.   การบริหารงานการเงินและบัญชี 

2.1  การดาํเนินการดา้นรายรับ - รายจ่าย 
2.2  การจดัทาํเอกสารทางการเงินและบญัชี 
2.3  การรายงานทางการเงิน 

3.   การบริหารงานพสัดุครุภัณฑ์  
การจดัหาพสัดุ  ครุภณัฑ ์
การควบคุม  การเบิกจ่ายและการบาํรุงรักษาวสัดุ  ครุภณัฑ ์
การจาํหน่ายวสัดุ  ครุภณัฑ์ 

4. การบริหารงานธุรการ 

การสาํรวจและจดัทาํทะเบียนเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
การจดัระบบฐานขอ้มูลเพื+อใชใ้นการบริหารจดัการ 
การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติั 
การจดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเชื+อมโยงกบัหน่วยงานอื+น 
การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล 

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 

การเตรียมการจดัทาํแผน 
การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา 
การวเิคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษา 
การกาํหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย 
การกาํหนดยทุธศาสตร์ 
การกาํหนดโครงการกิจกรรม 
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6. การบริหารงานธุรการ 

การบริหารงานสารบรรณ 
การบริหารงานทะเบียนนกัเรียน 

7. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
7.1  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 

 
4. ด้านบริหารงานทั5วไป 

หลกัการและแนวคิดการบริหารงานทั5วไป 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดักระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวชิาการ  งบประมาณการ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั+วไป  ไปยงัสถานศึกษา  จึงเป็นหนา้ที+ของโรงเรียน  ที+จะจดัการงานเหล่านี7 ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยที+การบริหารงานทั+วไปเป็นงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัระบบการบริหารสถานศึกษา  ใหก้าร
บริหารงานทุกดา้นบรรลุตามมาตรฐานที+กาํหนดไว ้  ตลอจนส่งเสริมการจดัการศึกษาที+มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิA ของงาน
เป็นหลกัใชธ้รรมาภิบาลในการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่ นิติธรรม  คุณธรรม  การมีส่วนร่วม    ความรับผดิชอบ    
ความคุม้ค่า  และความโปร่งใส  มีการนาํระบบควบคุมภายในเขา้มาใชใ้นการวางแผน  เพื+อใหค้วามเสี+ยงลดลงอยูใ่น
ระดบัที+สถานศึกษายอมรับและมั+นใจไดว้า่ การดาํเนินงานของสถานศึกษาจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์+กาํหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื+อใหก้ารบริการ  สนบัสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน  อาํนวยการใหก้ารปฏิบติังานของโรงเรียน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื+อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน  ซึ+ งก่อใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจ  เจตคติที+ดี  เลื+อมใส  ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

แนวทางการดําเนินงานการบริหารงานทั5วไป 

  การบริหารงานทั+วไปเป็นงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัระบบการบริหารงานสถานศึกษา  ใหก้าร
บริหารงานทุกดา้นบรรลุผลตามมาตรฐานที+กาํหนดไว ้ ตลอดจนส่งเสริมการจดัการศึกษาที+มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิA ของ
งานเป็นหลกั  มีการนาํระบบควบคุมภายในเขา้มาใชใ้นการวางแผน  เพื+อให้ความเสี+ยงลดลงอยูใ่นระดบัที+
สถานศึกษายอมรับและมั+นใจไดว้า่การดาํเนินงานของสถานศึกษาจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์+กาํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ขอบข่ายและภารกจิการบริหารงานทั5วไป 

1. งานกจิการนักเรียน 

  กิจกรรมนอกหลกัสูตร 
1.2  การใหบ้ริการนกัเรียน 
1.3  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2. งานอาคารสถานที5  สิ5งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
2.1  งานอาคารสถานที+ 
2.2  งานจดับรรยากาศและสิ+งแวดลอ้ม 
2.3  งานยานพาหนะ 

3. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
3.1  การประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
3.2  การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

4. งานประชาสัมพนัธ์ 
4.1  การประชาสัมพนัธ์ภายในโรงเรียน 
4.2  การประชาสัมพนัธ์ภายนอกโรงเรียน 
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ส่วนที� 5 

ข้อกาํหนดเกี�ยวกบันักเรียนและครู 

                                       
นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายที+สาํคญัคือ  สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  นกัเรียนทุกคน  ซึ+ งเป็นบุคคลที+สาํคญัที+สุด  จะตอ้งไดรั้บการอบรมสั+งสอนให้
มีคุณภาพและมีคุณลกัษณะที+พึ+งประสงค ์ ดงัต่อไปนี7  

 

 1.  นกัเรียนทุกคนมีพฒันาการเตม็ตามศกัยภาพ  มีคุณภาพไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน  มองกวา้ง คิดไกล  ใฝ่ดี  
พฒันาทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

 2.  นกัเรียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทย  มีทกัษะในการฟัง พดู ดู อ่าน เขียน  ไดอ้ยา่งดี 

 3.  มีตรรกะคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที+ช่วยใหเ้กิดการสังเกต  ประมวล  จดักลุ่ม  เชื+อมโยง  ตั7ง
สมมุติฐาน 

 4.  นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที+พึงประสงค ์ซื+อสัตย ์เสียสละ  ขยนั 
ประหยดั อดทน มีสัมมาคารวะ กตญัVูกตเวที รู้หนา้ที+ 
 5.  นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง  รู้จกัรักษาสุขภาพพลานามยั 

 6.  นกัเรียนฝึกคิดอยา่งหลากหลายและสร้างสรรคจิ์นตนาการ  ตลอดจนไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนและมี
เหตุผล  เลือกทาํกิจกรรมตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนอยา่งมีความสุข 

 7.  นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยทีี+เหมาะสม       
ทั7งในและนอกโรงเรียน  ใชค้อมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ได ้

 8.  นกัเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม และสิ+งแวดลอ้ม  เอื7ออาทร  สามารถอนุรักษพ์ฒันาใหดี้ และคง
อยูต่ลอดไป 

 9.  นกัเรียนมีค่านิยมประชาธิปไตย  มีภาวะผูน้าํและผูต้าม  สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงานและ
อยูร่่วมกบัผูอื้+น  ดว้ยการพฒันาทกัษะการจดัการ  ทกัษะการวเิคราะห์ตนเอง และการพฒันาความเขา้ใจและ
ความรู้สึกของผูอื้+น 

10. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัสร้าง และรักษาชื+อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 
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        ครูเป็นบุคคลสาํคญัที+มีบทบาทสาํคญัที+จะช่วยทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดาํเนินไปสู่
เป้าหมายที+พึงประสงค ์ เพื+อใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความจริงและคน้พบความจริง  โดยมีการเคลื+อนยา้ยความคิดจากการ
เนน้การสอนแบบถ่ายทอดความรู้โดยครูผูส้อน  ปรับเปลี+ยนมาสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ที+เกิดจากการที+ผูเ้รียน
เป็นผูก้ระทาํ  ครูตอ้งสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนบรรลุผลตามความคาดหวงัของโรงเรียน  ดงันั7นทางโรงเรียนจึงมีแนวคิด
ในการพฒันาครูใหมี้ลกัษณะดงัต่อไปนี7  
 

 1.  ครูตอ้งเป็นผูดู้แล  ใหค้วามรัก ความเมตตา เป็นกลัยานมิตรของศิษย ์

 2.  ครูเตรียมการสอนทั7งเนื7อหาและวธีิการ  จดักิจกรรมและสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์

 3.  ครูจดัสิ+งแวดลอ้มและบรรยากาศที+ปลุกเร้า  จูงใจ และเสริมแรงให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนฝึกคิด  ฝึกทาํ และฝึกปรับปรุงตวัเออง 

 4.  ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และแสดงความเมตตาต่อศิษยอ์ยา่งทั+วถึง 

 5.  ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ที+หลากหลาย และเชื+อมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง 

 6.  ครูใชสื้+อการเรียนการสอน และวธีิการสอนที+หลากหลายเพื+อฝึกคิด  การแกปั้ญหา และการคน้พบ
ความรู้  ครูจดักิจกรรมแลกเปลี+ยนความรู้จากกิจกรรมกลุ่ม  พร้อมทั7งสังเกตพฒันาส่วนดี ปรับปรุงส่วนดอ้ยของ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเนื+อง 

 7.   ครูมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  พฒันาตนเองใหมี้ความรู้  ทนัต่อความกา้วหนา้ของโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 

 8.  ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที+ดี  ทาํใหผู้เ้รียนเลื+อมใสศรัทธา  และยดึถือเป็นแบบอยา่ง  มีบุคลิกภาพที+ดี 
ร่างกายแขง็แรง 

 9.  ครูมีสวสัดิการที+ดี มีความสุข 

 

 โรงเรียนเป็นองคก์รที+สาํคญัที+จะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ พฒันามาตรฐานการศึกษา  ดว้ยระบบการประกนั
คุณภาพภายใน  เพื+อพร้อมรับการประเมินภายนอก  มีกระบวนการบริหารการศึกษาที+ตอ้งพฒันาให้เป็นองคก์รทีมี
ประสิทธิภาพ  จึงไดด้าํเนินการดงันี7  
 

 1.  โรงเรียนยดึหลกัการพฒันาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นระบบ  เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายที+เกี+ยวขอ้ง  ร่วม
พฒันาปรับปรุง และสร้างเอกภาพของงาน  ทุกฝ่ายร่วมกาํหนด และดาํเนินการประเมินการจดัการเรียนรู้ 

 2.  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มเอื7อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั7งในและนอกหอ้งเรียน  มีสภาพร่ม
รื+นสวยงาม  สะอาด และมีความปลอดภยัสูง 

 3.   โรงเรียนมีสื+อการเรียนรู้ที+ทนัสมยั และเครื+องอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการครู นกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชนอยา่งครบครัน 
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 4.  โรงเรียนมีแบบแผน มีเป้าหมายในการจดักิจกรรมในแผนงานที+มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนตามแนวทางการ
ปฏิรูป  มีองคป์ระกอบ และแนวดาํเนินการ และการประเมินผลที+ชดัเจน 

 5.  โรงเรียนเปิดโอกาสส่งเสริมการพฒันาบุคลากรของโรงเรียน  เพื+อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

 6.  โรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย สภาพความสาํเร็จ  การจดั
วธีิการพฒันาโรงเรียน และการสนบัสนุนส่งเสริมทรัพยากรที+มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ช่วยพฒันา
หลกัสูตรโรงเรียนและการจดัแหล่งเรียนรู้ 
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ส่วนที� 6 

การกาํกบัติดตามการประเมินผล 

                                       
การกาํกบัติดตาม   การประเมินผล  ตรวจสอบ  และรายงานผล 

โรงเรียนไดก้าํหนดวธีิการ เพื�อการกาํกบัตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติัตามแผน
ยทุธศาสตร์ในธรรมนูญโรงเรียน  ดงันี�  
           การนําแผนสู่การปฏิบัติ 

                โรงเรียนกาํหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับใหส้อดคลอ้ง และครอบคลุมที�กาํหนดไวใ้นแผนพฒันา
โรงเรียนของแต่ละปีโดยกาํหนดใหส้อดคลอ้งตามธรรมนูญโรงเรียนและอาจมีการปรับแผน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั�งภายนอกและภายใน  ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม แลว้แต่กรณี 

การประเมิน 
                      แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ  อนัประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ  อาจารยใ์หญ่  ผูช่้วยอาจารย์
ใหญ่    หวัหนา้ระดบัก่อนประถมศึกษา    และหวัหนา้ระดบัประถมศึกษา      และทาํการประเมินทนัที 
เมื�อเสร็จสิ�นโครงการตามระยะเวลาดาํเนินการ  โดยประเมินทั�งก่อนดาํเนินการ  ระหวา่งดาํเนินการ    และเมื�อ 
สิ�นสุดการดาํเนินการ  
            การกาํกบัและนิเทศติดตาม 
                   จดัระบบการกาํกบัติดตามงาน โดยกาํหนดใหผู้รั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายเป็นหวัหนา้โครงการดูแล 
รับผดิชอบการดาํเนินงาน  เขียนโครงการ  และประเมินโครงการตามลกัษณะของกิจกรรม  ตลอดจนบนัทึกการ
นิเทศ ติดตามแลว้รายงานความกา้วหนา้ของการปฏิบติั  โดยผูรั้บผดิชอบเป็นผูร้ายงานผลการปฏิบติังานในขั�น
วางแผนงาน  ระหวา่งการปฏิบติังาน  และเมื�อสิ�นสุดโครงการตามปฏิทินการปฏิบติังานกาํหนด 
               การตรวจสอบ 

1. รายงานผลการดาํเนินงาน ใหร้ายงานความกา้วหนา้ของโครงการ/กิจกรรมทุกระยะตามปฏิทิน 
ปฏิบติังานจนสิ�นสุดการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  โดยผูรั้บผดิชอบโครงการ 

2.  เมื�อสิ�นสุดปีการศึกษา  โรงเรียนรวบรวมสรุปผลการประเมินโครงการตามแผนการปฏิบติังาน
ประจาํปี   เพื�อนาํขอ้มูลจากผลการประเมินไปแกไ้ข  ปรับปรุงการดาํเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  และแจง้
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายทราบ 

3.  เมื�อสิ�นสุดแผนพฒันา ธรรมนูญโรงเรียน โรงเรียนจะสรุปผลการปฏิบติังาน เพื�อเผยแพร่ใหแ้ก่
ชุมชน  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
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กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  
1. ปรับปรุงเร่งรัดดาํเนินการให้ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถิ+น เอกชน และสถาบนั

สังคมต่างๆ  ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปรับการเรียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั  เพื+อใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
3. ปรับปรุงแนวดาํเนินการเกี+ยวกบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
4. พฒันาระบบการบริหารงานบุคลากร 
5. เพิ+มและพฒันาปรับปรุงระบบการบริหารงาน  ขยายแนวทางการกระจายอาํนาจ การ

บริหารจดัการดา้นวชิาการ งบประมาณและการบริหารทั+วไป 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถิ+น เอกชน และสถาบนัต่างๆ ไดมี้ส่วน
ในการพฒันา ปรับปรุงแผนการดาํเนินการของโรงเรียน  

2.  สนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรียน  สร้างสาระการเรียนรู้ที+เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ชุมชน ทอ้งถิ+น และสภาพความเป็นจริงที+แวดลอ้มผูเ้รียน 

3.  ปรับปรุงการดาํเนินงานเพื+อพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที+พึง
ประสงค ์

4.  ดาํเนินการจดัหา  ปรับปรุงสื+อการเรียนการสอน และเทคโนโลยสีมนัใหม่มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.  ปรับแนวคิดของทุกฝ่ายที+เกี+ยวขอ้ง  ในเรื+องการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที+เนน้ผูเ้รียน      
เป็นสาํคญั 

6.  ส่งเสริม  สนบัสนุน แสวงหา  นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ+นที+เชี+ยวชาญ             เฉพาะดา้นมาช่วย
ในการจดัการเรียนการสอน 

7.  เปิดโอกาสใหค้รูในโรงเรียนแลกเปลี+ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ+ งกนัและกนั 
8.  หลอมหลวมใหบุ้คลากรในโรงเรียน  ร่วมกนัสร้างเกณฑ์มาตรฐาน  เพื+อเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังาน 
9.  พฒันาใหมี้ระบบการประเมินผลอยา่งต่อเนื+องตามสภาพจริง 
10.  ดาํเนินการนิเทศภายในใหมี้มาตรฐาน 
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11.  สร้างมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  เพื+อใหส้ามารถพร้อมรับการประเมินภายนอก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12. สนบัสนุนดา้นสวสัดิการ  สร้างขวญักาํลงัใจใหบุ้คลากร 
13.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพื+อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้

เตม็ตามศกัยภาพอยา่งต่อเนื+อง 
14.  ปรับปรุงใหมี้ระบบสารสนเทศที+ครอบคลุม  สะดวกในการคน้หา  มีความทนัสมยั และ

เป็นปัจจุบนั 
15.  มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานทุกดา้น ตรวจสอบได ้
16.  พฒันาและปรับการดาํเนินการพฒันาทุกดา้นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที� 7 

แผนงบประมาณ 

 

 

โรงเรียนได้ประมาณรายรับ – รายจ่าย  จากข้อมูลพืGนฐานของนักเรียน  มีรายละเอียดดังนีG 

ประมาณการจํานวนนักเรียน  

       ปีการศึกษา 

ระดับชัGน 

2551 2552 2553 2554 2555 

ระดบัอนุบาล 100 100 100 100 100 
ระดบัประถมศึกษา 170 100 100 170 170 

รวมทัGงสิGน 270 270 270 270 270 

 

ประมาณการรายรับ 

 
       ปีการศึกษา 

แหล่งที�มาของรายรับ 

2551 2552 2553 2554 2555 

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 
2. ค่ารถรับส่งนกัเรียน 
3. ค่าจาํหน่ายอุปกรณ์ 

9,400,000 
500,000 
100,000 

9,682,000 
515,000 
103,000 

9,972,460 
530,450 
106,090 

10,271,633 
546,364 
109,272 

 

10,579,781 
562,754 
112,550 

รวมทัGงสิGน 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,269 11,255,085 
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ประมาณการรายจ่าย 
       ปีการศึกษา 

แหล่งที�มาของรายรับ 

2551 2552 2553 2554 2555 

1. เงินเดือนบุคลากร 3,700,000 3,811,000 3,925,330 4,043,089 4,164,383 
2. ค่าจา้งสอนพิเศษ 650,000 689,585 710,273 731,681 753,528 

3. อาหาร 1,600,000 1,648,000 1,697,440 1,748,363 1,800,814 

4. รถรับ-ส่งนกัเรียน 400,000 412,000 424,360 437,090 450,230 

5. เงินสมทบกองทุน และ 
สวสัดิการบุคลากร 

200,000 206,000 212,180 218,545 225,101 

6. อุปกรณ์เรียน วสัดุ 
ครุภณัฑแ์ละการจดัทาํ 
โครงการต่างๆ 

1,150,000 1,184,500 1,220,035 1,256,636 1,294,335 

7. ค่าสาธารณูปโภค 400,000 412,000 424,360 437,090 450,203 

8. คํ�าบาํรุงซ่อมแซม 400,000 412,000 424,360 437,090 450,203 

9. ก่อสร้างต่อเติมอาคาร 
และหอ้งประกอบ 

500,000 515,000 530,450 546,364 562,754 

รวมทัGงสิGน 9,000,000 9,290,085 9,568,788 9,855,948 10,151,524 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

53

 

 

คําสั�งโรงเรียนกุมุทมาส 

 

เรื�อง  แต่งตัGงคณะกรรมการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

 เนื�องดว้ยธรรมนูญโรงเรียนฉบบัที� 2  พ.ศ.2546 – 2550  ไดสิ้�นสุดลง  จึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา  เพื�อเป็นแนวทางการจดัการศึกษา  การกาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์ และตวัชี�วดัความสาํเร็จ  ให้
เป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที�กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให ้   โรงเรียนจึง
ตอ้งจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   เพื�อใชเ้ป็นแนวในการพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
เพื�อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และอนุมติัใช ้   โรงเรียนจึงแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ดงันี�  
 
 1.  นางอจัจนา กมัปนาทแสนยากร ผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้าํนวยการ ประธานกรรมการ 
 2.  นางพรพิมล ผลอวยพร รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 
 3.  นางพจณี อํ�าสกุล หวัหนา้ฝ่ายวชิาการระดบัประถมศึกษา กรรมการ 
 4.  นางทิพยว์รรณ พว่งอาํภยั หวัหนา้ฝ่ายวชิาการระดบัก่อนประถมศึกษา กรรมการ 
 5.  นายปรินทร์เอก ภคนานา ผูป้กครอง กรรมการ 
 6.  นางสมสมยั จาํปากะนนัท ์ ผูแ้ทนชุมชน กรรมการ 
 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที�   17   มกราคม   พ.ศ.  2550 
 
 
 
       ( นางอจัจนา    กมัปนาทแสนยากร) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกุมุทมาส 
 

 
 


