
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรยั (กระจาง สิงหเสน)ี (พ.ศ.๒๕๖5 -
๒๕๖9) ไดดําเนินการพัฒนาจัดทําขึ้น เพื่อเปนเครื่องมอืในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มทีิศทาง มี
ระเบียบแบบแผนตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรซาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 
ป (พ.ศ.2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
โดยการสํารวจสภาพของโรงเรียน รายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะหสภาพการณ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดย
ใชเทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) กําหนดเปนวิสัยทศันโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป และหวังเปนอยางย่ิงวาจะ
เปนประโยชนสําหรับการดําเนินงานของโรงเรยีนไดอยางดียิ่ง 
 

 

 

 

 

(นางวรุฬรัตน ภัทรกุลบดินทร) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสน)ี 



 
 

 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 
คำนำ  
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน         1 
           ประวัติโรงเรียน          1 
           ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน        2 
สวนที่ ๒ การวิเคราะหบริบทของโรงเรียน        7 
สวนที่ ๓ แนวคิดและทิศทางในการจัดการศึกษา       10 
สวนที่ ๔ การนำยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ        13 
สวนที่ ๕ บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา      27 
สวนที่ ๖ การควบคุมกำกับติดตาม การวัดประเมนิผล และรายงานผล     31 
สวนที่ ๗ สัตยาบัน          33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

สวนที่ ๑ 

ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

( School Profile ) 
ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจาง  สิงหเสนี)     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง  สิงหเสนี) เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศกึษาธิการ   ตั้งข้ึนเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยการริเริ่มของ นายไพบูลย วงศยะรา  ซึ่ง

ขณะนั้นยังดำรงตำแหนงเปนอาจารยใหญโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามไดปรารภ กับ  คุณจวงจันทร  สิงหเสนี   ถึง

ความตองการขยายสถานศึกษาใหมีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนท่ีมากขึ้นและตอ มาจึงไดรับบริจาคที่ดินจาก นาง

เจริญ สิงหเสนี ซึ่งเปนพ่ีสาวของคุณจวงจันทร สิงหเสนี จำนวน ๕ ไร  ๖๗ ตารางวา และ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.

๒๕๓๒ หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย  ไดบริจาคที่ดินเพ่ิมเติมอีก  ๖๘ ตารางวา  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๕  ไร  

๑  งาน  ๓๕  ตารางวา     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจาง  สิงหเสนี)  เปดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๓๐ ในระดับชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระครูอาทรสุทธิวัฒน   

เจาอาวาสวัดเทพลีลาใหใชศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เปนสถานที่เรียนชั่วคราว  มีนักเรียน   ๒๒๒   คน  ครู  ๙ 

คน และตอมาเม่ืออาคารเรียนสรางเสร็จ โรงเรียนไดยายมาตั้ง ณ เลขที่ ๗๐/๘ ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๑๐  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๑  จนถึงปจจุบัน        

โดยตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี ) ผูเปนบิดาของผูบริจาค

ที่ดินคุณจวงจันทรและคุณจับจิตต สิงหเสนี  ไดมอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจาง  

สิงหเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุม  สิงหเสนี)  ไวเปนสวัสดิการแกบุคลากรและพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนปจจุบัน โรงเรียนเปดทำการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น

๑,๖๔๓  คน มีขาราชการครู ๕๙ คน มีพนักงานราชการ ๓ คน มีครูอัตราจาง ๗ คน มีลูกจางประจำ ๓ คน มีลูกจาง

ชั่วคราว ๑๙ คน  นับตั้งแตเริ่มกอตั้งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) มีผูบริหารโรงเรียนดังนี้  

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ระยะเวลาการดำรงตำแหนง หมายเหตุ 
๑ นายไพบูลย วงศยะรา ครูใหญ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ รักษาการแทน 
๒ นางอุดมศิลป ศรีสมบูรณ อาจารยใหญ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓  
๓ นายประยูร สกุลกิม ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  
๔ นายไพบูลย วงศยะรา ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗  
๕ นายสมาน ชื่นอ่ิม ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๔๗ - ๒๕๔๒  
๖ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙  
๗ นายสมบูรณ  เสาวคนธ ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  
๘ นางวรุฬรัตน ภัทรกุลบดินทร ผูอำนวยการโรงเรียน ๒๕๖๔ - ปจจุบัน  

 

ขอมูลพื้นฐาน 



๒ 

 

 

 

 

ช่ือโรงเรียน    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

สถานที่ต้ัง     ๔๘๗ ถนนลาดพราว๙๔ (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลสง 

     กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

หมายเลขโทรศัพท   ๐-๒๕๓๙-๘๑๙๗  โทรสาร ๐-๒๓๑๔-๗๔๐๑  

ที่อยูอเีมล    prayaprasert@hotmail.com 

เว็บไซต     https://www.prayaprasert.ac.th 

อักษรยอ    พ.ป.ศ. 

วันสถาปนาโรงเรียน   ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ 

ที่ดิน     ๕ ไร ๑ งาน ๓๕ ตารางวา 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางสมาธิ 

คำขวัญ     “ลูกพระยาประเสริฐฯ เปนผูเรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม” 

ปรัชญา     สุวิชาโน ภวฺ โหติ : ผูรูดีคอืผูเจริญ 

ตนไมประจำโรงเรียน   ตนหางนกยูง 

สีประจำโรงเรียน    สม - กรมทา 

ผูริเริ่มกอต้ังโรงเรียน   นายไพบูลย วงศยะรา 

ผูบริหารคนแรก    นายไพบูลย วงศยะรา 

ผูบริหารคนปจจุบัน   นางวรุฬรตัน ภัทรกุลบดินทร 

 

 

 

 

 

 

 

ตางรางที่ ๑  จำนวนนักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)  



๓ 

 

       (ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ชั้น จำนวนหองเรียน จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปที่ ๑ ๓ ๔๕ ๔๕ ๙๐ 
อนุบาลปที่ ๒ ๔ ๔๙ ๕๕ ๑๐๔ 
อนุบาลปที่ ๓ ๔ ๕๗ ๕๗ ๑๑๔ 

รวมชั้นกอนประถม ๑๒ ๑๕๑ ๑๕๗ ๓๐๘ 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๖ ๑๑๖ ๑๐๓ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปที่ ๒ ๖ ๑๐๓ ๑๑๖ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๖ ๑๑๐ ๑๐๖ ๒๑๖ 
ประถมศึกษาปที่ ๔ ๖ ๑๐๙ ๑๑๐ ๒๑๗ 
ประถมศึกษาปที่ ๕ ๖ ๑๐๘ ๑๒๒ ๒๓๐ 
ประถมศึกษาปที่ ๖ ๖ ๑๑๐ ๑๒๔ ๒๓๔ 

รวมชั้นประถมศึกษา ๓๖ ๖๕๔ ๖๘๑ ๑๓๓๕ 
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๘๐๕ ๘๓๘ ๑๖๔๓ 

 

ตารางที่ ๒  จำนวนบุคลากร แสดงตำแหนง วิทยฐานะและเพศ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  

      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

ตำแหนง วิทยฐานะ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
ผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ - ๑ ๑ 
รองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๑ - ๑ 
รองผูอำนวยการ ชำนาญการ - ๒ ๒ 
ครู ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ - ๕ ๕ 
ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ๑ ๑๐ ๑๑ 
ครู ค.ศ.๑ - ๘ ๑๙ ๒๗ 
ครูผูชวย - ๑ ๑๑ ๑๒ 
พนักงานราชการ - ๒ ๑ ๓ 
ชวยราชการ - - - - 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ 
ครูอัตราจาง - ๓ ๔ ๗ 
ลูกจางประจำ - ๑ ๑ ๒ 
ลูกจางชั่วคราว - ๓ ๑๕ ๑๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑ ๖๙ ๙๐ 
 

 

 

 

ขาราชการครู 



๔ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง วิชาเอก 
๑ นางวรุฬรัตน ภัทรกุลบดินทร ผูอำนวยการ  
๒ นายณัฐพัชร ปอมหิน รองผูอำนวยการ คณติศาสตร 
๓ นางสาวเขมณิจ  อ่ำแห รองผูอำนวยการ ภาษาไทย 
๔ นางสาวสุนิษา บัวสง รองผูอำนวยการ วิทยาศาสตรทั่วไป 
๕ นางพนารัตน จารีตพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 
๖ นางยุพาพัชญ  พรสุมามาลย ครูชำนาญการพิเศษ ประถมศึกษา 
๗ นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 
๘ นางนฤมล  เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๙ นางมยุรี  เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา 

๑๐ นางสาวน้ำทิพย ปยะนิรันดรกุล ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๑ นางสาวทิวาวรรณ สังขภิรมย ครูชำนาญการ การศกึษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ครูชำนาญการ ประถมศกึษา 
๑๓ นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครชูำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๔ นางสาวปวีณา โควจำรัส ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๕ นางสาวธนพร วรบุตร ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร 
๑๖ นางวราลักษณ  เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการ คณติศาสตร 
๑๗ นางสาวรัตนา  ยืนยง ครูชำนาญการ ภาษาไทย 
๑๘ นางสาวอุมาพร บุญเปยก ครูชำนาญการ ประถมศกึษา 
๑๙ นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาอังกฤษ 
๒๐ นายเส็ง  บุดดา ครูชำนาญการ คอมพิวเตอรศึกษา 
๒๐ นางสาววิไล  ดวงดี คร ู การศึกษาปฐมวัย 
๒๒ นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางสาวภัคภร สมมิตร ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๕ นางสาวพิมพพิชชา ฤทธิ์มนตรี คร ู ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวณปภัช สุขเกษม ครู สังคมศึกษา 
๒๗ นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร ครู บรรณารักษ 
๒๘ นางปุณยนุช  วงคศรี ครู ประถมศกึษา 
๒๙ นางสาวเบญจพร  นาคอาย ครู วิทยาศาสตรทั่วไป 
๓๐ นางสาวชฎานุช  ปุเรตัง ครู ภาษาอังกฤษ 
๓๑ นายวรเดช  สังวาลยนอย ครู คณิตศาสตร 
๓๒ สิบโทณัฐดนัย สวางเรืองฤทธิ์ ครู วิทยาศาสตรทั่วไป 
๓๓ นายณัฐดนัย  เดชมา ครู คณิตศาสตร 
๓๔ นางสาววราภรณ มิเถาวัลย ครู คณิตศาสตร 
๓๕ นางสาวลัดดาวัลย จันดาหัวดง ครู วิทยาศาสตร 
๓๖ นางสาวปรียา  พุมมีจิตร ครู คณิตศาสตร 
ที ่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหนง วิชาเอก 



๕ 

 

๓๗ นายเมย เนาวรัตน ครู วิทยาศาสตรทั่วไป 
๓๘ นางสาวณิชากานต  บุญรุง ครู ออกแบบสิ่งทอ 
๓๙ นางสุปรียา สวางศรสีกุล ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๐ นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ ครู สุขศึกษา 
๔๑ นายพงศธร  บุญชิต ครู เทคโนโลยีการศึกษา 
๔๒ นางสาวหรรษา  รอดนิตย ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นายเจษฎาภรณ  สุดานิช ครู การเงิน 
๔๔ นางสาวดวงฤทัย  วิชัยรัตน ครู นาฏศิลปไทยศึกษา 
๔๕ นายธนพล ตันตระกูล ครู ดนตรีไทย 
๔๖ นางสาวบวรรัตน เหมือนเนื้อทอง ครู ประถมศกึษา 
๔๗ นางสาวณัฐกานต  ขันทะสิทธิ์ ครู ศิลปะ 
๔๘ นางสาวณัฐริกา อับดุสลาม ครูผูชวย การศึกษาปฐมวัย 
๔๙ นางสาวปรางคทิพย มวงออน ครูผูชวย ประถมศึกษา 
๕๐ นายทินภัทร ฉลาดคดิ ครูผูชวย วิทยาศาสตร 
๕๑ นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ ครูผูชวย ภาษาไทย 
๕๒ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ครูผูชวย คณติศาสตร 
๕๓ นางสาวกาญจนา ดอนพลกอม ครูผูชวย สังคมศึกษา 
๕๔ นางสาวประภากร มุตโสภา ครูผูชวย ภาษาไทย 
๕๕ นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผูชวย ภาษาจีน 
๕๖ นางสาวอรอนงค บุตรแสน ครูผูชวย ภาษาไทย 
๕๗ นางสาวเวฬุรีย ปรางคจันทร ครูผูชวย ดนตรีสากล 
๕๘ วาที่ร.ต.หญิงจิราภรณ โอภาสภาณุเมศ ครูผูชวย คหกรรม 
๕๙ นางสาวศิริรัตน จันทบาล ครูผูชวย ภาษาอังกฤษ 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง วิชาเอก 
๑ นายธีระวัฒน  ดอนอินอาจ พนักงานราชการ พลศกึษา 
๒ นายสาธิต  โคตรสงคราม พนักงานราชการ พลศกึษา 
๓ นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร พนักงานราชการ การศึกษาปฐมวัย 

ครูอัตราจาง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง วิชาเอก 
๑ นางสาวทิพยลดา เพชรจุล ครูอัตราจาง การศึกษาปฐมวัย 
๒ นางสาวเบญจมาศ บริบูรณ ครูอัตราจาง การศึกษาปฐมวัย 
๓ นางสาวภัทธรินทร นิลสระคู ครูอัตราจาง วิทยาศตรศาสตร 
๔ นางสาวอัจฉรา จีนบางชาง ครูอัตราจาง การศึกษาปฐมวัย 
๕ นายพีรวัฒน  มักสัน ครูอัตราจาง พลศึกษา 
๖ นายวรรงค ดานาคแกว ครูอัตราจาง ดนตรีสากล 
๗ นายชญานนท โพธิ์จันทร ครูอัตราจาง พลศึกษา 

 

ลูกจางประจำ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

( School Profile ) 
ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจา่ง  สงิหเสนี)     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เปน็โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งข้ึนเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยการริเริ่มของ นายไพบลูย์ วงศ์ยะรา  ซึ่ง
ขณะนั้นยังดำรงตำแหนง่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สงิหเสนี   ถึง
ความต้องการขยายสถานศึกษาใหม้ีเพียงพอกบัจำนวนนักเรยีนที่มากข้ึนและต่อ มาจึงได้รบับริจาคที่ดินจาก นาง
เจริญ สิงหเสนี ซึง่เป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี จำนวน ๕ ไร่  ๖๗ ตารางวา และ ในวันที่ ๓ กมุภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๓๒ หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอกี  ๖๘ ตารางวา  รวมมีเนื้อทีท่ั้งหมด  ๕  
ไร่  ๑  งาน  ๓๕  ตารางวา     

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สงิหเสนี)  เปิดทำการสอนครัง้แรกเมือ่วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ในระดับช้ันเด็กเล็ก  และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยได้รับความอนุเคราะหจ์ากพระครู
อาทรสุทธิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรยีญวัดเทพลีลา   เป็นสถานที่เรียนช่ัวคราว  มีนักเรียน   
๒๒๒   คน  ครู  ๙ คน และต่อมาเมือ่อาคารเรียนสร้างเสรจ็ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ ๗๐/๘ ซอยคุณประสะน ี
แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๑๐  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๑  จนถึงปัจจุบัน        

โดยตั้งช่ือโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี ) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาค
ที่ดินคุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมลูนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  
สิงหเสนี)  และคุณหญงิประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแกบุ่คลากรและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปทีี่ ๑ ถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ มีนักเรียนรวมทัง้สิ้น
๑,๖๔๓  คน มีข้าราชการครู ๕๙ คน มีพนกังานราชการ ๓ คน มีครูอัตราจ้าง ๗ คน มีลูกจ้างประจำ ๓ คน มีลูกจ้าง
ช่ัวคราว ๑๙ คน  นับตั้งแต่เริ่มก่อตัง้โรงเรียนพระยาประเสรฐิสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) มีผูบ้รหิารโรงเรียนดงันี ้ 

ที่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ หมายเหต ุ
๑ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ครูใหญ ่ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ รักษาการแทน 
๒ นางอุดมศิลป์ ศรีสมบรูณ์ อาจารย์ใหญ ่ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓  
๓ นายประยรู สกลุกิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  
๔ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗  
๕ นายสมาน ช่ืนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๔๗ - ๒๕๔๒  
๖ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙  
๗ นายสมบรูณ์  เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  
๘ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน  
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

สถานท่ีตั้ง     ๔๘๗ ถนนลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลสง 

     กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๒๕๓๙-๘๑๙๗  โทรสาร ๐-๒๓๑๔-๗๔๐๑  

ท่ีอยู่อีเมล์    prayaprasert@hotmail.com 

เว็บไซต ์    https://www.prayaprasert.ac.th 

อักษรย่อ    พ.ป.ศ. 

วันสถาปนาโรงเรียน   ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ 

ท่ีดิน     ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางสมาธิ 

คำขวัญ     “ลูกพระยาประเสริฐฯ เป็นผูเ้รียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

ปรัชญา     สุวิชาโน ภวฺ โหติ : ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นหางนกยงู 

สีประจำโรงเรียน   ส้ม - กรมท่า 

ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน   นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา 

ผู้บริหารคนแรก    นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา 

ผู้บริหารคนปัจจุบัน   นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์

 
 
 
 

mailto:prayaprasert@hotmail.com
https://www.prayaprasert.ac.th/
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ตางรางท่ี ๑  จำนวนนักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน)ี  
       (ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ช้ัน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ ๑ ๓ ๔๕ ๔๕ ๙๐ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๔ ๔๙ ๕๕ ๑๐๔ 
อนบุาลปีที่ ๓ ๔ ๕๗ ๕๗ ๑๑๔ 

รวมชั้นก่อนประถม ๑๒ ๑๕๑ ๑๕๗ ๓๐๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๑๑๖ ๑๐๓ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖ ๑๐๓ ๑๑๖ ๒๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๑๑๐ ๑๐๖ ๒๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๑๐๙ ๑๑๐ ๒๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๑๐๘ ๑๒๒ ๒๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๑๑๐ ๑๒๔ ๒๓๔ 

รวมชั้นประถมศึกษา ๓๖ ๖๕๔ ๖๘๑ ๑๓๓๕ 
รวมท้ังสิ้น ๔๘ ๘๐๕ ๘๓๘ ๑๖๔๓ 

 

ตารางท่ี ๒  จำนวนบุคลากร แสดงตำแหนง่ วิทยฐานะและเพศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศชาย (คน) เพศหญงิ (คน) รวม (คน) 
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ - ๑ ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๑ - ๑ 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - ๒ ๒ 
ครู ค.ศ.๓ ชำนาญการพิเศษ - ๕ ๕ 
ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ๑ ๑๐ ๑๑ 
ครู ค.ศ.๑ - ๘ ๑๙ ๒๗ 
ครูผู้ช่วย - ๑ ๑๑ ๑๒ 
พนักงานราชการ - ๒ ๑ ๓ 
ช่วยราชการ - - - - 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๓ ๔ ๗ 
ลูกจ้างประจำ - ๑ ๑ ๒ 
ลูกจ้างช่ัวคราว - ๓ ๑๕ ๑๘ 

รวมท้ังสิ้น ๒๑ ๖๙ ๙๐ 
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ข้าราชการคร ู
ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกลุบดินทร ์ ผู้อำนวยการ  
๒ นายณัฐพัชร ปอ้มหิน รองผู้อำนวยการ คณิตศาสตร์ 
๓ นางสาวเขมณจิ  อ่ำแห รองผู้อำนวยการ ภาษาไทย 
๔ นางสาวสุนิษา บัวสง รองผู้อำนวยการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๕ นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพเิศษ การศึกษาปฐมวัย 
๖ นางยุพาพัชญ์  พรสมุามาลย ์ ครูชำนาญการพเิศษ ประถมศึกษา 
๗ นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพเิศษ การศึกษาปฐมวัย 
๘ นางนฤมล  เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพเิศษ ภาษาไทย 
๙ นางมยุรี  เหลืองสินศิร ิ ครูชำนาญการพเิศษ สุขศึกษา 

๑๐ นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนริันดรก์ุล ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๑ นางสาวทิวาวรรณ สงัข์ภิรมย ์ ครูชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ครูชำนาญการ ประถมศกึษา 
๑๓ นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๔ นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๕ นางสาวธนพร วรบุตร ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร ์
๑๖ นางวราลักษณ์  เต็มสิทธ์ิ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 
๑๗ นางสาวรัตนา  ยืนยง ครูชำนาญการ ภาษาไทย 
๑๘ นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการ ประถมศึกษา 
๑๙ นางสาวกนกกร ฉัตรหริัญเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาอังกฤษ 
๒๐ นายเส็ง  บุดดา ครูชำนาญการ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๐ นางสาววิไล  ดวงดี ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๒ นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ๊ ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางสาวภัคภร สมมิตร ครู การศึกษาปฐมวัย 
๒๕ นางสาวพิมพพ์ิชชา ฤทธ์ิมนตรี ครู ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวณปภัช สุขเกษม ครู สังคมศึกษา 
๒๗ นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร ์ ครู บรรณารักษ์ 
๒๘ นางปุณยนุช  วงค์ศรี ครู ประถมศึกษา 
๒๙ นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๐ นางสาวชฎานุช  ปุเรตัง ครู ภาษาอังกฤษ 
๓๑ นายวรเดช  สังวาลย์น้อย ครู คณิตศาสตร์ 
๓๒ สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธ์ิ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๓ นายณัฐดนัย  เดชมา ครู คณิตศาสตร์ 
๓๔ นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย ์ ครู คณิตศาสตร์ 
๓๕ นางสาวลัดดาวัลย ์จันดาหัวดง ครู วิทยาศาสตร ์
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๓๖ นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร ครู คณิตศาสตร์ 
๓๗ นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๓๘ นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง ครู ออกแบบสิง่ทอ 
๓๙ นางสุปรียา สว่างศรสีกลุ ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๐ นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู สุขศึกษา 
๔๑ นายพงศธร  บญุชิต ครู เทคโนโลยีการศึกษา 
๔๒ นางสาวหรรษา  รอดนิตย์ ครู ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นายเจษฎาภรณ์  สุดานิช ครู การเงิน 
๔๔ นางสาวดวงฤทัย  วิชัยรัตน์ ครู นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
๔๕ นายธนพล ตันตระกลู ครู ดนตรีไทย 
๔๖ นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนือ้ทอง ครู ประถมศึกษา 
๔๗ นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธ์ิ ครู ศิลปะ 
๔๘ นางสาวณัฐริกา อบัดุสลาม ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย 
๔๙ นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงออ่น ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 
๕๐ นายทินภัทร ฉลาดคิด ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร ์
๕๑ นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๒ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 
๕๓ นางสาวกาญจนา ดอนพลกอ้ม ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 
๕๔ นางสาวประภากร มุตโสภา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๕ นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 
๕๖ นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 
๕๗ นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร ์ ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 
๕๘ ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ ครูผู้ช่วย คหกรรม 
๕๙ นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 

พนักงานราชการ 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ พนักงานราชการ พลศึกษา 
๒ นายสาธิต  โคตรสงคราม พนักงานราชการ พลศึกษา 
๓ นางสาวเยาวภา กลิ่นจันทร ์ พนักงานราชการ การศึกษาปฐมวัย 

ครูอัตราจ้าง 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๑ นางสาวทิพยล์ดา เพชรจุล ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๒ นางสาวเบญจมาศ บรบิูรณ์ ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๓ นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง วิทยาศตร์ศาสตร ์
๔ นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย 
๕ นายพีรวัฒน ์ มกัสัน ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 
๖ นายวรรงค์ ดานาคแก้ว ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล 
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ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก 
๗ นายชญานนท์ โพธ์ิจันทร ์ ครูอัตราจ้าง พลศึกษา 

 

ลูกจ้างประจำ 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นางปรีดา  เบญ็จรุณ ลูกจ้างประจำ  
๒ นายอุระ  เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำ  

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นายณรงค์  น้ำดอกไม ้ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๒ นายศุภโชค  เย็นรม่ไทร ลูกจ้างช่ัวคราว  
๓ นางสาวนฤมล  แสนอ่อน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๔ นางธิดารัตน์ ทองรอด ลูกจ้างช่ัวคราว  
๕ นางสาวอรญัญา ติดตารัมย ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๖ นางสาวลำพัน คนยืน ลูกจ้างช่ัวคราว  
๗ นางสาวนพรัตน์ สุขลิ้ม ลูกจ้างช่ัวคราว  
๘ นางสาวนาฎรดา แสงทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๙ นางสาวนุชสรา เปาวรีย ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  

๑๐ นางสาวเกษสุดา หะพันธ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๑ นางสาวน้ำอ้อย ธรรมรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๒ นางสาวสายทพิย์ แซ่ตั้ง ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๓ นางศิริวรรณ  วรจิตต์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๔ นางน้ำทิพย์  สุขประเสริฐ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๕ นางสาวอุไร  คงจันทร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๖ นายสำล ี มาด ี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๗ นางสาววรรณา แนวนาร ี ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๘ นายสมเกียรต ิ เกาไศยนันท ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  
๑๙ นางสาวติ๋ว แผ่นทอง ลูกจ้างช่ัวคราว  

 

ตารางท่ี ๓  อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน หมายเหต ุ
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

อาคารเรียน 
อาคารเรียนแบบพเิศษ 
อาคารประกอบ 
อาคารบ้านพักคร ู
บ้านพักนักการภารโรง 
ลานเอนกประสงค์ 
สระว่ายน้ำ 

๒ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๖ หลัง 
๒ สนาม 
๑ สระ 

 
กำลังกอ่สร้าง 
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ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
(Context analysis) 

 ผลการวิเคราะหบ์รบิทของโรงเรยีนทั้งที่เป็นปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยจากการศึกษาข้อมลู
สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ สอบถามความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการโดยใช้หลักจิตตปัญญาศึกษา การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การคิดเชิงระบบ และการวิจัยของ
องค์กรด้วย SWOT ซึง่สรุปประเด็นสถานภาพของโรงเรียนได้ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths) 
     S๑ โครงสร้างและนโยบาย 
  ๑. สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารแบบมสี่วนร่วม มีการกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบ 

๒. มีความชัดเจนใน 4 กลุ่มบรหิาร ตามโครงสร้างการบรหิารสถานศึกษานิติบุคคล 
     S๒ ผลผลิตและบริการ 
  ๑. เป็นแหล่งให้บริการแก่ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน 

๒. มีสวัสดิการให้ครู ส่งเสริมจัดการเรียนรู้สู่นกัเรียน 
๓. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมผีลสัมฤทธ์ิ และคะแนนO-NET สงูกว่าระดบัชาติ  
๔. นักเรียนไดร้บัการสง่เสรมิศักยภาพตามความถนัดอย่างทัว่ถึง และได้รับการยอมรับการ
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ  
๕. นักเรียนมีความโดดเด่นด้านจริยธรรม มีภาวะผู้นำ และกล้าแสดงออก  
๖. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม อย่างทั่วถึงทั้งด้านการเรียนและความเป็นอยู ่

     M๑ : บุคลากร 
  ๑. ครูมีการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการต่าง ๆอย่างต่อเนือ่ง 

๒. ครูมีความร่วมมือ มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม 
     M๒ : ประสิทธิภาพทางการเงิน 
  ๑. มีงบประมาณที่เพียงพอ 

๒. ได้รับสนบัสนุนงบประมาณจาก ภาครัฐ เครือข่ายผู้ปกครอง 
     M๓ : วัสดุและทรัพยากร 
  ๑. โรงเรียนมอีุปกรณ์ครบทุกห้อง พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

๒. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 
๓. มสีื่อเทคโนโลยีทันสมัย 

     M๔ : การบริหารจัดการ 
๑. ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มีการนิเทศกำกบัติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
๒. การบริหารจัดการมีการแบง่งาน 4 ฝ่ายชัดเจน 
๓. ผู้บรหิารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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ปัจจัยภายใน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
     S๑ โครงสร้างและนโยบาย 

๑. ยังไม่เป็นไปตามโครงสร้าง  การไม่นำโครงสร้างสู่การปฏิบัติ 
๒. นโยบายไม่ชัดเจน 

    S2 ผลผลิตและบริการ 
๑. นักเรียนบางส่วนยังขาดโอกาสที่ดีทางการศึกษา 
๒.  นักเรียนบางส่วนยังมีผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

     M๑ : บุคลากร 
๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในการให้บริการ 
๒. ภาระงานครูมมีาก การกระจายงานไม่ทั่วถึง 

    M๒ : ประสิทธิภาพทางการเงิน 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 

     M๓ : วัสดุและทรัพยากร 
๑. โรงเรียนมพีื้นที่จำกัด ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนบางกจิกรรม 
๒. ประสิทธิภาพของวัสดุอปุกรณ์บางส่วนไม่พรอ้มใช้งาน เนื่องจากขาดการซ่อมบำรุง และวัสดุ
อุปกรณ์บางส่วนเสือ่มสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 
๓. ห้องปฏิบัติการบางห้องไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากครูผูร้ับผิดชอบได้รับผิดชอบงานอื่น 

     M๔ : การบริหารจัดการ 
๑. การบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมและ 
ไม่ทันต่อการใช้งาน 
๒. การมอบหมายงานบุคลากรยงัซ้ำซ้อน   
๓. การบริหารจัดการในบางเรื่องไมเ่ป็นระบบเดียวกัน 
๔. ยังขาดการสง่เสรมิวิทยฐานะ 

การให้คะแนนปัจจยัภายนอกด้านโอกาส O 
     S : สังคมวัฒนธรรม 

๑. เครือข่ายผูป้กครองใหก้ารสนับสนุนในการจัดการศึกษาด้านการวางแผนการจัด 
การเรียนการสอน 
๒. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านดนตรีไทย มีครูพระสอนศีลธรรมครบทกุสายช้ัน มีสถานีตำรวจ 
โรงพยาบาลเข้ามาให้ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
๓.  ได้รับการสนับสนุนนักศึกษาฝกึประสบการณ์จากสถาบนัอุดมศึกษา 
๔. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสิงคโปร์และจีน 
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 T : เทคโนโลย ี

๑. มีเส้นทางการเดินทางมาโรงเรียนที่หลากหลาย 
๒. มีเครือข่ายด้านเทคโนโลยี เช่น จากพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
๓. หน่วยงานภายนอกสนบัสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
๔. สญัญาณอินเตอรเ์น็ตทั่วถึง 

     E : เศรษฐกิจ 
๑. ผู้ปกครองเครือข่ายใหก้ารสนับสนุนด้านปจัจัย อุปกรณ์วัสดุ และทรัพยากรการศึกษา 
๒. ศักยภาพด้านการเงินเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง 

    P : นโยบาย กฎหมาย การเมือง 
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล งบประมาณช่วยเหลือ 2000 บาท  
๒. สส.ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๓. นโยบายสง่เสริมการศึกษาภาคบังคับและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค T 
     S : สังคมวัฒนธรรม 

๑. พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและปัญหาวัตถุนิยม  ปัญหาครอบครัว เช่น การหย่าร้าง 
๒. มีชุมชนแออัดเสี่ยงต่อคุณภาพผู้เรียน 
๓ มีร้านบริการอินเตอร์เน็ตรอบโรงเรียนจำนวนมากส่งผลให้นักเรียนใช้บรกิารเล่นเกม 

    T : เทคโนโลย ี
๑. ที่ตั้งของโรงเรียน การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก ถนนแคบ รถติด น้ำท่วม 

    E : เศรษฐกิจ 
๑. เศรษฐกิจฝืดเคือง 
๒. ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 

    P : นโยบาย กฎหมาย การเมือง 
๑. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๒. นโยบายไม่สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน 
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ส่วนที่ ๓ 

แนวความคิดและทิศทางในการจัดการศึกษา 
( Strategic Planning and Formulating) 

 จากผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำผลนั้นมาร่วมกันวางแผนกำหนดทิศทางในการ
จัดการศึกษา ซึ่งเป็นความปรารถนาและภาพที่ต้องการในอนาคตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีเ้พื่อใหส้อดคล้องกบั
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล นโยบายและกลยทุธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความต้องการของชุมชน มุ่งสูม่าตรฐานการศึกษา จึงกำหนดทิศทางในการจัด
การศึกษา ดังต่อไปนี ้

อุดมการณ์การพัฒนาโรงเรียน 
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สิงหเสนี) 

“พัฒนาคุณภาพครูสูเ่ป้าหมายการสร้างคุณภาพนักเรียน” 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สงัคมอนาคตที่ยัง่ยืน” 
ค่านิยม 
    “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลย”ี  
 

พันธกิจ  (MISSION)  
๑. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร และ
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีศักยภาพตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๓. ส่งเสรมิครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
๔. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วยศาสตรพ์ระราชาโดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน  
๕. ส่งเสรมิการบริหารจัดการศึกษาบนหลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์  (GOAL) 
๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 
ประการ      
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
๔. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาโดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน   
๕. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพและเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู ้
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
 ๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ   
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 ๖. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
 ๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตาม 
     หลักสูตรสถานศึกษาแก่นักเรียน   
 ๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
     และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 ๓. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย 
 ๔. เสรมิสร้างทักษะชีวิตที่ดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๑. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัช้ัน 

๒. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาโดยเรียนรูผ้่านกจิกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๓. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 ๔. ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร 
 ๕. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖. เสรมิสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อ หรอืงานอาชีพ 
 ๗. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. ส่งเสรมิครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู
 ๓. พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

๑. เสรมิสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรยีนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญา 

 ๒. สร้างและกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ๓. สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียน 
 ๒. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 
 ๓. ส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการขยะที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๑. ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๒. ส่งเสรมิการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
อัตลักษณ ์ “ลูกพระยาประพฤติดี  มีความรู้คู่คุณธรรม”  
เอกลักษณ ์ “คุณธรรมนำชีวิต  พัฒนาศิษย์  ด้วยความสุข” 
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ส่วนที่ 4 

การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

(Strategy Implementation) 

  การศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ตั้งแต่การช่วยให้คนมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ อ่านออก เขียนได้  คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จาก
บทบาทหน้าที่ที่สำคัญหลายประการดังกล่าว การศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลที่ดีต่อคนให้มีทักษะการคิด การ
ดำรงชีวิตในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ 21   

  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา  ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน  มีภาระกิจหลักในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถ
ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำทางการศึกษาของโรงเรียนจึงมี
บทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม     ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีภูมิความรู้ทางด้านการศึกษา มีความเป็นผู้นำทาง
วิชาการ เป็นผู้นำในการบริหารคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร และการ
วางแผนกลยุทธ์  เป็นผู้ชี้นำทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง กล้าคิด กล้านำ กล้าทำ และ
กล้าเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งต้องรู้จัก
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพ      

    นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิง -
หเสนี)ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการชีวิตประจำวันได้ และมีความสามารถ
ทางการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้  ได้
ศึกษาหลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์  สู่การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดดังนี้    

คติพจน์การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้กำหนดคติพจน์การบริหารจัดการ ว่า “9 
YEAR FOR         1 LIFE”  (เก้าปี สร้างหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพ)  หมายความว่า การจัดการศึกษาของ โรงเรียน
ตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รวมระยะเวลาที่นักเรียน 1 คน ต้องใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส แห่งนี้จะต้องเป็นช่วงเวลา 9 ปี ในการพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้มีคุณภาพ ตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียน
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ให้เป็นคนดี    มีปัญญา (เก่ง)  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาในรูปแบบ LIFE  MODEL  ดังนี ้

Learning   การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จาก
กระบวนการเรียนรู้  (Active Learning) 

Imagine    การสร้างนักเรียนให้มีจินตนาการเพราะจินตนาการคือการสร้างความติดสร้างสรรค์ 
Fun    การทำให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้วยความสนุก และมีความสุขที่จะเรียนรู้ 
Experience   การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้นักเรียน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร รูปแบบ  “OPENMIND”        

    การข ับเคล ื ่อนสู ่ เป ้าหมายนักเร ียนคุณภาพ ได ้กำหนดยุทธศาสตร ์การบริหาร ร ูปแบบ  
“OPENMIND”   (การเปิดใจ)  ประกอบด้วย   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสร้างโอกาส ทางการศึกษา  (Opportunity : O)    
              สร้างโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ   การค้นหาโอกาสของสถานศึกษา  และนำโอกาสของสถานศึกษามาเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านความท้าทายในการแก้ปัญหา   (P : Problem no problem)   
 ความท้าทายในการแก้ปัญหา โดยมองปัญหาไม่ใช่ปัญหา  มองข้อจำกัดไม่ใช้อุปสรรคในการพฒันา 
แต่เป็นการสร้างความท้าทายในการทำงานให้เป็นแรงขับที่มีคุณค่าในการผลักดันให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อขจัดปัญหาและข้อจำกัด 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   (E : Environment)  
  จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสม และกระตุ ้นการอยากทำงาน สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา หมายถึง ตัวบุคคล  วัฒนธรรมองค์กร  รูปแบบการทำงาน ตลอดจนอาคารสถานที่ที่ดี มีผลต่อการ
ทำงาน หากสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น บุตรหลานที่อยู่ ในครอบครัวอบอุ่น 
ก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทนต่อปัญหาอุปสรรค และมีแนวทางในการแก้ปัญหา  หรือการ
หาทางออกที่เหมาะสม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านแนวคิดในการจัดการศึกษา (N : Notion)   
  การมีความเข้าใจแนวคิดและการนำแนวคิดในการจัดการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนองตอบตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแต่ละบุคคล มาสู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างแรงจูงใจ  (M : Motivation)  
   การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ 
การจูงใจในการทำงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะทำให้ครู บุคลากรทำงาน
อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจครู บุคลากร เพราะ ครู บุคลากรตอบสนองต่องานและวิธีทำงานของ
โรงเรียนแตกต่างกัน การจูงใจครู  บุคลากร จึงมี ความสำคัญ สามารถสรุปความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน
ได้ดังนี ้

1. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนทีส่ำคัญต่อการกระทำ หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการ
ทำงานใด ๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทำงานสูง ย่อมทำให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระทำให้สำเรจ็        
ซึ่งตรงกันข้ามกบั บุคคลทีท่ำงานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ที่ทำงานเพียงเพือ่ใหผ้่านไปวันๆ 
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         2. ความพยายาม (Persistence) ทำใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนำ
ความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ใหเ้ปน็ประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ทอ้ถอยหรือ
ละความพยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รบัผลสำเรจ็ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการ
ปรับปรงุให้ดีย่ิงข้ึน 

 3. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทำงานหรือวิธีทำงานในบางครัง้ ก่อใหเ้กิดการ
ค้นพบช่องทาง ดำเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลสำเรจ็มากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเช่ือว่า การเปลี่ยนแปลง 
เป็นเครื่องหมายของ ความเจรญิ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลกำลงัแสวงหาการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ให้
ชีวิต บุคคลที่มี แรงจงูใจ ในการทำงานสงู เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใด ๆ หากไมส่ำเรจ็บุคคล      ก็มัก
พยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีข้ึนในทกุ วิถีทาง ซึ่งทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง การทำงานจน 
ในที่สุดทำให้ค้นพบแนวทาง ทีเ่หมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไป จากแนวเดิม 
         4. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุง่มั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และ
การมุ่งมั่นทำงานที่ตนรบัผิดชอบ ให้เจรญิก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการทำงาน (work ethics) ผู้
มีจรรยาบรรณในการทำงาน จะเป็นบุคคล ทีม่ีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน ซึง่ลกัษณะ
ดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบรูณ์ ผู้มลีักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่ด ี

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบูรณาการ  (I   : Integration)  
  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างกลุ่ม
งานต่าง ๆ ในโรงเรียน   รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานต่าง  ๆ   ช้ัน
เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่
หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ นำศักยภาพเฉพาะมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนด 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการประสานกลมกลืน
กันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของการจัดการศึกษา  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ
จัดการผลการดำเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านเครือข่าย  (N :  Network)   

 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา ทั้งเครือข่ายภายใน เครือข่ายภายนอก   เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับ
บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของโรงเรียน  ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมือและทำงานใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (D : (Development)   
เป็นการจัดการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมลูสารสนเทศ ในการพฒันาแก้ไข ในส่วนที่เป็นยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยทำอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  โดยมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้อย่าง
อย่างยั่งยืน 

 
 



 

16 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

  

 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย  OPENMIND  MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบูรณาการ              

(I   : Integration) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างแรงจูงใจ  

(M : Motivation) 

Input 

ครู 

นักเรียน 

ผู้บริหาร 

Output 

ดี  เก่ง (มีปัญญา)                 

มีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นความท้าทายในการ

แก้ปัญหา (P : Problem no problem)      

ยุทธศาสตร์

ท่ี 3                  

ด้าน

สิ่งแวดล้อม

ท่ีเอ้ือต่อ

การจัดการ

เรียนรู้                 
(E : Environ 

ment) 

ยุทธศาสตร์

ท่ี 4                       

ด้านแนวคิด

ในการจัด

การศึกษา 

(N : 

Notion) 

ยุทธศาสตร์

ท่ี 7                  

ด้าน

เครือข่าย               

(N :  

Network) 

ยุทธศาสตร์

ท่ี 8                  

ด้านการ

พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง             

(D : 

(Develop

ment) 

8 YEAR FOR 1 LIFE
 

แป
ดป

ี ส
ร้า

งห
นึ่ง

ชีว
ิตใ

ห้ม
ีคณุ

ภา
พ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการสร้างโอกาส 

ทางการศึกษา  (Opportunity : O)    

Process 

Learning 

Imagine 

Fun 

Experience 

 

Outcome 
นำสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต

ได้อย่างมีความสขุ 
 



 

17 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

 กลยุทธ์ที่ 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศึกษาแก่นักเรียน   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการกจิการ
นักเรียน โครงการหนู
น้อยรักการอ่าน 
นิทานสร้างสุข 
โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูท้ั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 
โครงการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
โครงการสหกรณ์
โรงเรียน 

งานบรหิาร
ทั่วไป 85 88 90 93 95 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

 กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอ

บ 
ร้อยละของผู้เรียนแสดงออก
ทางพฤตกิรรมวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทจุริตคอรัปช่ัน และยึด
มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการกจิการ
นักเรียน โครงการ
ตามรอยศาสตร์
พระราชาระดับ
ปฐมวัย โครงการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการโรงเรียน
สุจริต โครงการวัน
สำคัญ โครงการ
สหกรณ์โรงเรียน 

งานบรหิาร
ทั่วไป 85 88 90 93 95 



 

18 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 3. สง่เสรมิการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการกจิการ
นักเรียน 
โครงการวันสำคัญ  

งานบรหิาร
ทั่วไป 85 88 90 93 95 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 กลยุทธ์ที่ 4. เสรมิสร้างทกัษะชีวิตที่ดี และยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะ
ชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยจาก
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ และ
ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการกจิการ
นักเรียน  
โครงการวันสำคัญ  
 

งานบรหิาร
ทั่วไป  85 88 90 93 95 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการวัดผลและ
ประเมินผล โครงการ
หนูน้อยรกัการอ่าน 
นิทานสร้างสุข 
โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูท้ั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 



 

19 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปญัหา โดยเรียนรูผ้่านกจิกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาโดย
เรียนรู้ผ่านกจิกรรมทีล่งมือ
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการวัดผลและ
ประเมินผล โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
โครงการอนุบาลสัมพันธ์  
โครงการสง่เสรมิการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป  
โครงการตามรอยศาสตร์
พระราชาระดับปฐมวัย  

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3. สง่เสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การสือ่สารภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการห้องเรียน 
MEP โครงการวัดผล
และประเมินผล 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี   
โครงการพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร ์ 

งานบรหิาร
วิชาการ 
งานบรหิาร
ทั่วไป 

75 78 80 83 86 

 

 



 

20 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 4. สง่เสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลกัสูตร 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนา
หลักสูตร โครงการ
ห้องเรียน MEP 
โครงการวัดผลและ
ประเมินผล โครงการ
พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพระดับปฐมวัย 
โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูท้ั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 5. สง่เสรมิสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวัดระดบัชาติ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลการสอบวัดระดับชาติ 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
โครงการห้องเรียน MEP 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม โครงการ
วัดผลและประเมินผล  
โครงการพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้ 

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 

 

 



 

21 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 6. เสรมิสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อ หรืองานอาชีพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
พร้อมให้นักเรียนใน
การศึกษาต่อ หรอืงานอาชีพ 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
โครงการวัดผลและ
ประเมินผล โครงการ
สร้างโอกาสทางการ
เรียนรู ้

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 7. สง่เสรมิใหผู้้เรียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ โครงการ
พัฒนาหลักสูตร โครงการ
วัดผลและประเมินผล 
โครงการพัฒนาศูนย์
ภาษาไทย 
 
 

งานบรหิาร
วิชาการ 75 78 80 83 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1. สง่เสรมิครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 
 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม  โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
โครงการสง่เสรมิ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม   

งานบรหิาร
วิชาการ 85 87 90 92 95 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของครทูี่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม โครงการจัด
จ้างบุคลากร โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
โครงการสง่เสรมิ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม   

งาน
บรหิารงาน
วิชาการ งาน
บรหิารงาน
บุคคล 

80 82 85 87 90 

 

 

 

 

 

 



 

23 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องตอ่รปูแบบการ
ดำเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม  โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

งานบรหิาร
วิชาการ 80 82 85 87 90 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1. เสรมิสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสตปิัญญา 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ โครงการ
รอยเช่ือมตอ่ของเดก็
อนุบาลปีที่ 3 สู่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 
โครงการสง่เสรมิการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป 
โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูท้ั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพโครงการ
อาหารกลางวันโครงการ
อาหารเสริมนม  

งานบรหิาร
ทั่วไป 80 82 85 87 90 

 

 

 

 

 



 

24 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2. สร้างและกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบัการ
สร้างและกระจายโอกาสการ
เข้าถึงบรกิารทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู ้
โครงการรอยเช่ือมต่อ
ของเด็กอนบุาลปีที่ 3 
สู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 โครงการรับสมัคร
นักเรียน 
 

งานบรหิาร
ทั่วไป 80 82 85 87 90 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3. สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

งานบรหิาร
ทั่วไป 80 82 85 87 90 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1. พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของจำนวนแหลง่
เรียนรู้ทางธรรมชาติที่
เพิ่มข้ึน 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมบำรุงรกัษา
อาคารสถานที ่
โครงการพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร ์

งานบรหิาร
ทั่วไป 83 85 88 90 93 

 

 



 

25 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2.ส่งเสริมการอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความรู้การประหยัด
พลังงานและอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมบำรุงรกัษา
อาคารสถานที่
โครงการอนุรกัษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โครงการ
สาธารณูปโภค 

งานบรหิารทั่วไป 
83 85 88 90 93 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3. สง่เสรมิการเรียนรู้ของนกัเรียนในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการขยะ
ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
และปฏิบัตกิารคัดแยกขยะ
ได ้

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมบำรุงรกัษา
อาคารสถานที่
โครงการอนุรกัษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

งานบรหิาร
ทั่วไป 83 85 88 90 93 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1. สง่เสรมิระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของงาน โครงการ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่ดำเนินการ
ประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการ
สาธารณูปโภค 
โครงการบริหารพสัดุ
และการเงิน 
โครงการควบคุม
ภายใน 

งานบรหิาร
วิชาการ 82 84 87 90 92 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2. สง่เสรมิการบรหิารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
การบริหาร โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
สู่การบรหิารจัดการศึกษาของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจัด
การศึกษา ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมลูการ
ดำเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 โครงการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  
โครงการกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่าย 

งานบรหิาร
วิชาการ 83 85 88 90 93 

 
 

 



 

27 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ส่วนที่ ๕ 

บทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

(Code of Practices) 
โครงสร้างการบรหิารโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสนี) 

 

 

                                                                                           คณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน 
                                                           

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานจัดการศึกษาเป็นไปตามปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนจงึกำหนด 

บทบาทหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาไว้ดังนี ้

 

๑. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน 

๑. ศึกษานโยบายการจัดแผนการศึกษาของขาติ แนวทางการปฏิรปูการของกระทวงศึกษาธิการและ 

ของโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท ้

๒. สำรวจ สภาพ ความต้องการ ปัญหา ความจำเป็นก่อนหลัง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรบัปรุง 

และพัฒนาโรงเรียน 

๓.วางแผนปรับปรงุโรงเรียน เพื่อสนองนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและแนวทางการปฏิรปู 

การศึกษา 

๔.ร่วมมือ แก้ไข ปัญหาอุปสรรค และพฒันาโรงเรียนใหอ้ยู่ในแนวหน้า 

๕.ให้การสนบัสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมต่าง ๆของโรงเรียน 

๖. ส่งเสรมิความรัก ความสามัคคี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

 

 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป 
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๒.บทบาทและหนา้ท่ีของผู้บริหารโรงเรยีน 

๑.บรหิารงานทุกด้านให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย ของทางราชการและตามที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

๒.บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.กำหนดนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ถือปฏิบัตเิข้าใจตรงกันและนำไปใช้ได้อย่าง 

๔. กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ไว้อย่างเพียงพอ 

๖. ส่งเสรมิความเป็นประชาธิปไตย โดยให้โอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ 

๗. ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ  รวมทั้งสวัสดิการอื่นเพื่อเป็นการสร้าง 

ขวัญและกำลงัใจแกบุ่คลากร 

๘.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กจิกรรมในต่าง ๆของโรงเรียนแก่ชุมชนและหน่วยงาน องค์กรของภาครฐั 

และเอกชน 

๓. บทบาทและหนา้ท่ีของคร ู

๑.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มรรยาทและวินัย 

ตามระเบียบประเพณีคร ู

๒. ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยยึดระเบียบทางราชการเป็นหลักในการ 

ดำเนินงาน 

๓. ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน 

๔. พัฒนาตนให้ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยนำวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียน 

การสอน 

๕.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ ช่ือสัตย์ และอดทนด้วยความจรงิใจ 

ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคต่าง ๆ 

๖. ให้ความรัก ความเมตตา แก่นักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและตั้งใจอบรมสัง่สอนให้เตม็ 

กำลังความสามารถ 

๗. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นเลิศ และ 

ช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาด้านการเรียน และอื่น ๆ ให้พัฒนาข้ึน 

๘. กำกับ ติดตามและประเมินผล การเรียนของนักเรียนพรอ้มรายงานผลใหผู้้บริหาร และ 

ผู้ปกครองนกัเรียนทราบ 

 



 

29 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

๙. มีความรัก ความสามัคคี ความจริงใจ ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ให้ความช่วยเหลือ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูร้่วมงาน 

๑๐. ไม่แสดงกริยา วาจา อารมณ์ ที่ไม่เหมาะสม ไม่นินทาและใหร้้ายต่อนักเรียนและผูร้่วมงาน 

๔. บทบาทบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา 

๑. ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ 

๒. มีความซื่อสัตย์ สจุริต และเสียสละในการปฏิบัตหิน้าที ่

๓. ดูแล บำรุง รกัษา ทรัพยส์มบัติของโรงเรียนใหอ้ยู่ในสถานที่ดีและใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

๔. ให้ความช่วยเหลือแก่ครู อาจารย์ ในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

๕. แต่งกายสุภาพ เรียบรอ้ย เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 

๖. ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน กับครูอาจารย์และนักเรียน 

๗. แนะนำตักเตือนนักเรียนทีป่ระพฤติผิดและรายงานใหฝ้่ายปกครองทราบเพื่อหาทางแก้ไข 

๘. ไม่ควรเสพของมึนเมาสบูบรุี่ต่อหน้านักเรียน 

๙. ไม่เล่นกบันักเรียนขณะทีม่ีการเรียนการสอน 

๑๐. ไม่ประพฤติตนในทำนองชู้สาวต่อนักเรียน 

๕. บทบาทของผูป้กครองและชุมชน 

๑. ศึกษาทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนให้ 

เข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม 

๒. ให้ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย 

ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรยีน 

๓. ร่วมมือกบัโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติ ตลอดจนดูแลการเรียนของนักเรียน ใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

๔. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรบัทราบความก้าวหน้าหรือปญัหาเกี่ยวกับการเรียน 

ตลอดจนความประพฤติของบุตรหลานในโรงเรียนได้รับทราบ 

๕. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนโดยเสียสละทัง้กำลงักาย กำลังใจ 

และสตปิัญญา และกำลังทรัพย์ เพือ่พัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้ดีย่ิงข้ึน ด้วยความเต็มใจ 

๖. ประชาสมัพันธ์ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างตอ่เนือ่ง 
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แนวปฏิบัติสำหรับนักเรยีน 

Student Cade of Conducts 

โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรบันักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน และสร้างเสริมความมรีะเบียบ 

วินัยของโรงเรียน ดังนี ้

๗. บทบาทและหนา้ท่ีของนักเรียนต่อโรงเรยีน 

๑. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกำหนดและรักษาเกียรติยศ 

ศักดิ์ศรีของเครื่องแบบอยูเ่สมอ 

๒. นักเรียนต้องมรีะเบียบวินัยอันดีงาม เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับและแนวปฏิบัติของ

บ้านเมืองและโรงเรียน 

๓. นักเรียนต้องประพฤติตนใหเ้หมาะสมกับสภาพและวัย มคีวามสุภาพ อ่อนโยน ทั้ง กาย วาจา 

ใจ ต่อครู อาจารย์ โดยไมเ่สแสรง้ 

๔. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาที่กำหนด ไม่ขาดเรียน และเข้าห้องเรียนตรงเวลา 

๕. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเช่ือฟงั และอยู่ในโอวาทของครู อาจารย ์

๖. นักเรียนขยันทำแบบฝึกหัด การบ้าน การงาน กิจกรรมทีค่รู  อาจารย์มอบหมาย และเสรจ็ทัน 

ภายในเวลาที่กำหนดให ้

๗. นักเรียนต้องดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนอาคารสถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบ บำรงุรกัษาไม้ 

ดอก ไม้ประดบั 

๘. นักเรียนไมเ่ล่นการพนันทุกชนิด และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและมีสื่อลามก ทั้งในและนอก 

โรงเรียน 

๙. นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคือ โดยไม่มผีู้ปกครองไปด้วย เช่น สถานบันเทงิเริงรมย ์

๑๐. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาช่ือเสียง เกียรติคุณ ของโรงเรียน 

๑๑. นักเรียนพงึใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และหมู่คณะ 

๑๒. การมาโรงเรียนในวันหยุด นักเรียนจะต้องแตง่กายใหส้ภุาพเรียบร้อย และจะต้องได้รับอนุญาต 

จากผูป้กครองด้วยทุกครั้ง ทั้งนีท้างโรงเรียนจะมหีนังสือแจง้ให้ผู้ปกครองทราบ 

๑๓. นักเรียนพงึช่วยกันรักษาทรัพยส์ิน ทรัพย์ของโรงเรียนมใิห้บุบสลายแตกหัก ถ้าเกิดความ 

เสียหายข้ึนนักเรียนจะตอ้งรบัผิดชอบและชดใช้ให้แก่โรงเรียน 

 

 

 

 



 

31 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

๘. บทบาทและหนา้ท่ีของนักเรียนต่อเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 

๑. ให้ความช่วยเหลือ เอือ้เพือ่ เผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน 

๒. นักเรียนต้องมีความรกั ความสามารถ ในหมูเ่พื่อน พี่ น้อง ไม่ก่อทะเลาะวิวาท และซักนำกบั 

ไปในทางเสื่อมเสีย 

๓. นักเรียนรุ่นพี่ต้องให้ความดูแล ช่วยเหลือ แก่นักเรียนรุ่นน้อง 

๔. นกัเรียนต้องแนะนำให้คำปรึกษาแกเ่พื่อนนักเรียนที่ประพฤติผิด เช่น ดื่มสุรา สบูบรุี่ เล่นการพนัน เสพ

ยาเสพติด และแจ้งให้ครูประจำช้ันครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายปกครองทราบเพื่อห้าวิธีการปอ้งกันแก้ไขต่อไป 

๕. นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรบัความคิดเห็น ความสามารถ 

๖. นักเรียนต้องมีความรบัผิดชอบร่วมกัน 

๗. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน 

  

ส่วนที่ ๖ 

การควบคุมกำกับติดตาม การวัดประเมินผล และรายงานผล 

(School Accountability) 
การดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยการแปลง 

ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) มอบหมายงานให้คณะครู บุคลากรได ้

รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานและกลุม่สาระการเรียนรู้ของตนเอง จัดระบบการควบคุม กำกบั 

ติดตาม วัดประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตงิาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการมสี่วนร่วมของ 

บุคลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑.การควบคุมกำกับติดตาม 

๑.๑ ผู้บริหารหรือกำหนดผูร้ับผิดชอบในการควบคุมกำกบัตดิตามการดำเนินงาน 

๑.๒ ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเป็นระยะ 

๑.๓ นิเทศ ติดตามให้การสนับสนุน สง่เสรมิ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว 

ทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรค และการช่วยเหลอืสนบัสนุน 

๒. การวัดประเมินผล 

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดประเมินผล 

๓.๒ สร้างเครื่องมือในการวัดประเมินผล 
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๓.๓ ดำเนินการวัดประเมินผลทัง้ก่อนการดำเนินโครงการ/กจิกรรม เพือ่ดูแลความเป็นไปได้ 

ระหว่างดำเนินการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับปรงุ แก้ไขการดำเนิน และเมือ่สิ้นสุด 

โครงการ/กจิกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

๓. การรายงานผล 

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะและเมื่อสิ้นสุดแตล่ะโครงการ/กจิกรรมที่กำหนดไว้ 

๓.๒ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่งตัง้คณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อปรับปรงุ แก้ไข และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในครัง้ต่อไป 

๓.๓ เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงานต้น 

สังกัดระดับเหนอืข้ันไป หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และสาธารณชน 

 

แผนยุทธศาสตรร์ะยะ ๕ ปี ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน)ี ได้กำหนด

แนวทางเรียนอย่างบรูณาการและการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้หลักการกระบวนการจิตตปญัญาศึกษา การ

สร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วม การคิดเชิงระบบ และการวินิจฉัยองค์การในการวิเคราะหบ์รบิทของโรงเรียน 

เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา และนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก               

ธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า รวมทั้งทักษะในการนำองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหารเพื่อให้ทุก

ฝ่ายมีความมั่นใจตอ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

การนำแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงยทุธศาสตร์ระดบัโรงเรียนสู่แผนงานและระดับ 

บุคคล รวมทัง้การสร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสใหท้กฝ่ายได้ร่วมพฒันา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมปฏิบัติ และร่วมรบัผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการและการ 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีการควบคุม การวัดประเมินผลกาดำเนินงานให้มีการพัฒนาและเป็นไป 

อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล และนำผลมาใช้ในการ 

ปรับปรงุการดำเนินงานในครั้งต่อไป เพื่อนำไปสู่การพฒันาคุณภาพของโรงเรียนให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

ส่วนที่ ๗ 

สัตยาบัน 

(Agreement) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย    

(กระจ่าง สงิหเสน)ี  ขอให้สัญญาต่อชุมชน จะร่วมมือร่วมใจการพัฒนาศึกษาของชุมชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนี้ ใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใหเ้กิดผลต่อนักเรียนโดยตรง

ตามบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ี  เพื่อให้นักเรียนทีจ่บการศึกษาทาง

โรงเรียนทกุคนมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ ในจุดประสงค์ของหลักสูตร และจุดเน้นของโรงเรียน 

จึงได้ใหส้ัตยาบันและลงนามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฉบับนี ้

 

 

(ลงช่ือ).................................................ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                (พระอาทรปริยัติกจิ) 

 

 

        (ลงช่ือ)..................................................ผูบ้รหิารโรงเรียน 

                                           (นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร)์ 

 

 

   (ลงช่ือ)..................................................ตัวแทนครู 

(..................................................) 

 

 

   (ลงช่ือ).............................................ตัวแทนนกัเรียน 

 (.................................................) 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่......./........เมื่อวันที่............................. 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ได้จัดทำข้ึนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาช้ันพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษามีมตเิห็นชอบให้

นำแผนพัฒนาภาพการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สงิหเสน)ี ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ใช้

เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีของ

โรงเรียน ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

 

 

 

 

         (พระอาทรปริยัติกิจ) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 




