
       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

คำนำ 

                   โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับ

นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งในการนี้คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพของ

โรงเรียน  ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   พร้อมท้ังนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  ค่านิยม

และกลยุทธ์  เพื่อใหโ้รงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันมาตรฐานสากล  เป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้

นักเรียนท่ีจบการศึกษาเป็นคนดีคนเกง่และเป็นบุคคลมีคุณภาพ 

                  ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครแูละบุคลาการทางการศึกษา

ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) ในการร่วมให้ข้อมูล พร้อมท้ังเสียสละเวลา กำลังกาย 

กำลังสติปัญญา ดำเนินการการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลต่อไป 

 

           

 

 

         คณะผู้จัดทำ 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

สารบญั 

                             หน้า 

ส่วนท่ี ๑ บทนำ 

ประวัติโรงเรียน                          ๔ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน                          ๕ 

ผังภูมิโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา                         ๖

ส่วนท่ี ๒การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร                        ๘ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร                ๑๓ 

ส่วนท่ี ๓ ทิศทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด                     ๑๗ 

กลยุทธ์                             ๑๙ 

ส่วนท่ี ๔ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ขับเคล่ือนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล                   ๒๒ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษา                   ๒๓ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้               ๒๔ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล                   ๒๕ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑                  ๒๖ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้                  ๒๘ 

กลยุทธ์ที่ ๗ ขับเคล่ือนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคผนวก 

ประมวลภาพการจัดทำกลยุทธ์                      ๓๐            

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา                     ๓๑ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

๑. ความเป็นมาของสถานท่ีศึกษา 

๑.๑ ประวัติโรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บำรุง) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙   ใช้ศาลา

การเปรียญ วัดนางสาวเป็นท่ีสอนท่ีเรียน สอนต้ังแต่ช้ัน ป.๑-ป.๔ ช่ือโรงเรียนประชาบาล   ตำบลท่าไม้ (ท่าไม้

พิทยาคาร)  

  ต่อมา นายฉลอง  ฤทธิ์สมบูรณ์  ครูใหญ่โรงเรียนในสมัยนั้นได้ร่วมมือกับ  นายเติม  แสงวิรุฬ              

กำนัน ตำบลท่าไม้  นายวิชัย  ชื่นอิ่ม  กรรมการวัดนางสาว และบุคคลอื่นๆ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ของ 

กระทรวงศึกษาธิการในสถานท่ีปัจจุบันนี้ และได้ย้ายสถานศึกษาจากศาลาการเปรียญวัดนางสาว มาท่ีโรงเรียน

นี้เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 

  โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้จัดการศึกษาอย่างดีตลอดมาทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น

จำนวนมากโรงเรียนจึงขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดช้ันเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๓   

และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้สร้างอาคารเรียนขนาด ๔ ช้ัน “อาคารตวงสิทธิสมบัติ” โดยได้รับบริจาคจาก      นาย

ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๑,๑๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท) 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูธรรมรัต  เจ้าอาวาสวัดนางสาว ได้บริจาคทรัพย์ สร้างอาคารเรียน             

“อาคารธรรมรัต”  ขนาด ๔ ช้ัน  เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๐๐, ๐๐๐ บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนบาท) ในปี        พ.ศ. 

๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้รับการคัดเลือกและผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบหนึ่ง

อำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนวัดนางสาวได้รับรางวัลพระราชทาน   โรงเรียนมัธยมต้นขนาดเล็ก ใน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

 จากความสำเร็จของโรงเรียน ทำให้ นายบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา ได้บริจาคทรัพย์ สร้างอาคารเรียน 

“อาคารธรรมสัมฤทธิวณิชชา” ขนาด ๔ ช้ัน เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐, ๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาท)        เมื่อ

จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) จึงขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการเปิด

ช้ันเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

 ในปัจจุบัน โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) เปิดการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๖ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งงาน

ตามโครงสร้างการบริหารเป็น ๕ งาน ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ 

งานบริหารท่ัวไป และงานนโยบายพิเศษ  
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๑.๒ ท่ีต้ัง  

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ต้ังอยู่ เลขท่ี   ๒๙/๕ หมู่ ๗ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน 

จ ั งหว ัดสม ุทรสาคร ๗๔๑๑๐ โทรศ ัพท ์  ๐๓๔ - ๔๗2669 โทรสาร ๐๓๔- ๔๗๒๖๙๙๙ e-mail: 

nangsao.wat@gmail.com website: www.watnangsao.ac.th     เปิดการสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๒๑ ไร่ ๒ งาน 

ในเขตพื้นที่ บริการ ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เทศบาลตำบลตลาดกระทุ่มแบน มี ๒ 

ชุมชน นั่นคือ ชุมชนท่าใหม่ และชุมชนแป๊ะกง  ในเขตพื้นท่ี บริการตำบลท่าไม้ มี ๑๐ หมู่  หมู่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 

๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒  

ในเขตพื้นที่ บริการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ เทศบาลตำบลตลาดกระทุ่มแบน มี ๒ ชุมชน นั่น

คือ ชุมชนท่าใหม่ และชุมชนแป๊ะกง ในเขตพื้นท่ี บริการตำบลท่าไม้ มี ๑๒ หมู่  หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 

๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ในเขตพื้นท่ี บริการตำบลบางยาง มี ๑๐ หมู่  หมู่ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ 

๑๓ ในเขตพื้นท่ี บริการตำบลอ้อมน้อย มี ๖หมู่  หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ 

ในเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตำบลท่าไม้ มี ๑๒ หมู่  หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 

๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ 

๒. ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน 

        ๒.๑ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ) 

 
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 89 79 74 70 

ประถมศึกษา 402 329 390 317 
มัธยมศึกษา 232 226 247 225 

รวม 1,357 1,323 
    

 

 

 

mailto:nangsao.wat@gmail.com
http://www.watnangsao.ac.th/


       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

 ๒.๒ ข้อมูลบุคลากร 

ในปีการศึกษา   ๒๕๖๓  มีจำนวนบุคลากรครู ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

1 ผู้บริหาร - 1 - - 1 
2 ครูผู้สอน 9 47 - 41 15 
3 พนักงานราชการ - 3 - 3 - 
4 ครูจ้างสอน 3 13 1 12 3 
5 ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - 
 รวม 13 64 2 56 19 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนางสาว 

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนางสาว 
ผู้อุปการะโรงเรียน มูลนิธิโรงเรียนวัดนางสาว 

สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 งานแผนงาน และงบประมาณ 
   -  งานแผนงาน 
   -  งานจัดทำคำขอและจัดสรร  
      งบประมาณ 
   -  งานตรวจสอบติดตามการใช้ 
      งบประมาณ 
   -  งานการเงินและบัญชี 
   -  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
   -  งานระบบควบคุมภายใน 

-  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
-  งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอน 
-  งานทะเบียนและเทียบโอนความรู้ 
-  งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
-  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-  งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
-  งานนิเทศภายใน 
-  งานแนะแนวทางการศึกษา 
-  งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
-  งานโครงการพิเศษทางวิชาการ 
    และการจัดเรียนร่วม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งานพัฒนาบุคลากร 
 -  งานสร้างขวัญและกำลังใจ 
 -  งานด้านวินัย  
 -  งานวิทยฐานะ 
 -  งานประเมินคุณภาพการปฏบิัติงาน   
     และความดี ความชอบ 
 -  ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
     งานอัตรากำลัง 
  -  บรรจุและแต่งต้ัง 
  -  งานออกจากราชการ 
  -  งานสวัสดิการคร ู

            

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

 งานบริหารงานธุรการ 
  - งานสารบรรณ    
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 -  งานปกครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 -  งานโภชนาการ    
-  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 -  กิจกรรมประชาธิปไตย  
 -  กิจกรรมวันสำคัญ 
 -  กิจกรรมสหกรณ์         
 -  งานรับนักเรียน  
  -  งานสิ่งแวดล้อมและอาคาร  สถานท่ี และ 
     รักษาความปลอดภัย 
 -  งานรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 
 -  งานภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด 
  -  งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและราชการ 
 -  งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ 
 -  สร้างความสัมพันธ์ โรงเรียนกับชุมชนและ  
    หน่วยงานอื่น 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานนโยบายพิเศษ 

 - งานนโยบายพิเศษจาก 

    สพป.สมุทรสาคร/สพฐ. 
 - งานนโยบายพิเศษจาก   
   หน่วยงานอื่น              
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ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบ์ำรุง) 

โดยใชเ้ทคนิค 2S 4M 
*************************************************** 

การประเมินสภาพปัจจุบัน (SWOT) 

โรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Planning) โดยประกอบด้วยกรรมการจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ครู นักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียน ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ พระสงฆ์ ฯลฯ ทำการ  

(Organization Diagnosis Tool) ท่ีเรียกว่า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  

โอกาส  (Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats)  ของโรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บำรุง) มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) โดยใช้เทคนิค  2s  4m 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โครงสร้าง   
และนโยบาย 

 (Structure: S1) 
 
 

- หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน 
- โรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร 
- โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและ
ภาระงานชัดเจน 
- โรงเรียนมีการกระจายอำนาจ 

- หน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปล่ียน
นโยบายบ่อยและมีมาก 
- โรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร
แต่ไม่มีตัวบุคคลครบตามโครงสร้าง 
- โรงเรียนมีการกระจายอำนาจแต่ยังไม่
ท่ัวถึง 

ผลผลิต และ 
การบริการ 

(Service: S2) 

- นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
- นักเรียนมีผลการทดสอบในระดับต่างๆสูง 
- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่าง
หลากหลาย 
- นักเรียน ผู้ปกครองได้รับบริการอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

- นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนยังขาด
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างจริงจัง 
- นักเรียนบางส่วนยังขาดวินัย การค้นคว้า 
และทักษะ 
- บริการของทางโรงเรียนบางรายการยังไม่
ท่ัวถึง 

บุคลากร 
(Man: M1) 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถและได้ทำงาน
ท่ีตรงความรู้ความสามารถ ความถนัด 
- บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ และต้ังใจใน
การทำงาน 
- มีการทำงานเป็นทีม 
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

- บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการ
ทำงาน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถบาง
สาขา 
- บุคลากรมีการย้ายบ่อย 
- บุคลากรบางเอกยังขาด 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน 

(Money: M2) 

- ระบบการเงินการบัญชีดำเนินการตาม
ระเบียบ 
- ระบบการเงินการบัญชีโปร่งใสตรวจสอบได้ 
- การใช้งบประมาณเน้นความคุ้มค่าและเน้น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 

- เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการพฒันา 
- ระบบ ขั้นตอนทำให้งบประมาณนำมาใช้
ได้ล่าช้า 
- ติดยังขั้นตอนทำให้งานล่าช้า 

วัสดุอุปกรณ์ 
(Material: M3) 

- มีวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอ พร้อมใช้ ท่ัวถึง ทันสมัย 
- มีการบริหารระบบเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
- มีการดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
 

- มีวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอนบางรายการยังไม่คุ้มค่า และ
ประหยัด 
- มีการดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์บาง
รายการยังไม่ท่ัวถึง 
- ยังขาดการจัดเก็บการดูแลอย่างเป็นระบบ 
 

การบริหารจัดการ 
(Management: 

M4) 

- มีการบริหารงานตามโครงสร้าง 
- มีการกระจายอำนาจ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม 
- มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ การ
นิเทศ ติดตาม 
 

-ขาดการส่ือสารท่ีท่ัวถึง 
-การกระจายอำนาจ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม ยังไม่เป็นรูปธรรม 
- มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
การนิเทศ ติดตาม ยังไม่ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
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ตารางท่ี.....๑.....ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ข้อมูลสนับสนุน คะแนน
เฉล่ีย 

ข้อมูลสนับสนุน 

โครงสร้าง 
และนโยบาย 

(Structure: S1) 

7.79 - หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำหนด
นโยบายท่ีชัดเจน 
- โรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้าง
การบริหารการกำหนดบทบาท
หน้าท่ีและภาระงานชัดเจน 
- โรงเรียนมีการกระจายอำนาจ 

5.32 - หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยและมี
มาก 
- ไม่มีตัวบุคคลครบตามโครงสร้าง
การกระจายอำนาจแต่ยังไม่ท่ัวถึง 

ผลผลิตและ 
การบริการ 

(Service: S2) 

7.72 - นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ผลการทดสอบในระดับต่างๆสูง 
 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่าง
หลากหลาย 
-นักเรียน ผู้ปกครองได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.68 - นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วน
ยังขาดความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนอย่างจรงิจังขาดวินัย การ
ค้นคว้า และทักษะ 
- บริการของทางโรงเรียนบาง
รายการยังไม่ท่ัวถึง 

บุคลากร 
(Man: M1) 

8.39 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และได้ทำงานท่ีตรงตามความรู้
ความสามารถ ความถนัด 
ความทุ่มเท เสียสละ และต้ังใจใน
การทำงาน ทำงานเป็นทีม การ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

5.23 - บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ
ในการทำงาน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถบางสาขา 
- บุคลากรมีการย้ายบ่อย 
- บุคลากรบางเอกยังขาด 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน 

(Money: M2) 

8.24 - ระบบการเงินการบัญชีดำเนินการ
ตามระเบียบ การบัญชีโปร่งใส
ตรวจสอบได้การใช้งบประมาณเน้น
ความคุ้มค่าและเน้นประโยชน์แก่
ผู้เรียนเป็นหลัก 

3.91 - เงินงบประมาณไม่เพียงพอกับ
การพัฒนา 
- ระบบขั้นตอนทำให้งบประมาณ
นำมาใช้ได้ล่าช้า 

วัสดุอุปกรณ์ 
(Material: M3) 

7.35 - มีวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
พร้อมใช้ ท่ัวถึง ทันสมัย การ
บริหารระบบเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
การดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ 

4.10 - มีวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนบางรายการ
ยังไม่คุ้มค่า และประหยัด การ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์บางรายการ
ยังไม่ท่ัวถึงขาดการจัดเก็บ  

การบริหาร
จัดการ 

7.54 - บริหารงานตามโครงสร้างกระจาย 3.30 -ขาดการส่ือสารท่ีท่ัวถึง 
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(Management: 
M4) 

อำนาจ  มีส่วนร่วม ตามแผนงาน 
โครงการ การนิเทศ ติดตาม 

-การกระจายอำนาจ  การมีส่วน
ร่วม ยังไม่เป็นรูปธรรมการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
การนิเทศ ติดตาม ยังไม่ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

รวมเฉล่ีย 7.84  4.59  
 
จากตารางที่.....๑........พบว่าในภาพรวมโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) มีปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายในด้านจุดแข็ง มีคะแนนเฉล่ีย 7.84  และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน มีคะแนนเฉล่ีย 4.59 แสดงว่า

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) โน้มเอียงไปทาง จุดแข็ง มากกว่า จุดอ่อน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยีนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)โดยใช้เทคนิค C-PEST 
ประเด็น 

การวิเคราะห์ 
โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Treats ) 

พฤติกรรม 
ของลูกค้า 

( Customer  
Behavior :C ) 

-นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนอย่างดี 
-นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความเช่ือมั่น 
ไว้ใจโรงเรียนอย่างดี 
-นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือ
กับทางโรงเรียนอย่างดี 

-นักเรียนบางส่วนมีปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น 
-ผู้ปกครองบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน  
-นักเรียน ผู้ปกครอง  ขาดการส่ือสาร การเข้าใจนักเรียน
เนื่องจากไม่มีเวลา 
-นักเรียน ผู้ปกครอง มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ขาด
ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ 

การเมืองและ 
กฎหมาย 

(Political and  
Legal: P ) 

- การเมืองและกฎหมายออกนโยบายท่ี
สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ อย่างท่ัวถึง 
เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- การเมืองและกฎหมายออกนโยบายท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
หลายๆด้าน อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

- การเมืองและกฎหมายออกนโยบายปรับเปล่ียนบ่อย
และออกมามาก 
- การเมืองและกฎหมายออกนโยบายท่ีขัดต่อการพัฒนา
งาน 
- การเมืองและกฎหมายออกนโยบายไม่ชัดเจนปฏิบัติ
ยาก 
- นโยบายบางอย่างไม่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

เศรษฐกิจ  
( Economic:E ) 

 

- ภาพรวมของเศรษฐกิจมีความคล่องตัว
เหมาะกับการพัฒนา 
- ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน จาก
หลายภาคส่วน 
- เป็นแหล่งอุตสาหกรรม 

- รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รายได้น้อย 
- เลิกจ้างงาน ตกงาน  
- ค่าครองชีพสูง  
- ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
( Social - 

Culture :S ) 

- มีความหลากหลายของสังคม เช้ือชาติ 
ศาสนา 
- มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมของ
จิตใจ เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นสร้าง
งาน 
- มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาดูแล
ความเป็นอยู่ 
- มีประเพณี วัฒนธรรมท่ีดี 
- มีความเอื้ออาทร ห่วงใย 

- ครอบครัวนักเรียนอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
- สังคมมีปัญหาอบายมุข 
- นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบท่ีผิด 
- มีแหล่งมั่วสุม 
 

เทคโนโลยี  
(Technology: T) 

- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้ 
หลากหลาย 
-การเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกง่าย 
- มีศักยภาพในการหาเทคโนโลยีได้ 

- ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง 
- ขาดการพิจารณาข้อดีข้อเสียเทคโนโลยี 
- การเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายเกินไปไม่สามารถควบคุมการ
ใช้ 
- การใช้ ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เกิดประโยชน์ 
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ตารางท่ี.....๒....ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค 

คะแนน
เฉล่ีย 

ข้อมูลสนับสนุน คะแนน
เฉล่ีย 

ข้อมูลสนับสนุน 

พฤติกรรมของลูกค้า 
( Customer 
Behavior:C ) 

7.24 -นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดี 
ให้ความเช่ือมั่น ไว้ใจโรงเรียน
อย่างดี ให้ความช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนอย่างดี 

7.28 -นักเรียนบางส่วนมีปัญหาครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียน  
-นักเรียน ผู้ปกครอง  ขาดการ
ส่ือสาร การเข้าใจนักเรียนเนื่องจาก
ไม่มีเวลา มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ขาดความเข้าใจในระเบียบต่างๆ 

การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal: 

P ) 

6.30 - การเมืองและกฎหมายออก
นโยบายท่ีสนับสนุน ดูแล 
ช่วยเหลือ อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม
และเท่าเทียม 
ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในหลายๆด้าน อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

7.28 - การเมืองและกฎหมายออก
นโยบายปรับเปล่ียนบ่อยและออกมา
มาก 
ออกนโยบายท่ีขัดต่อการพัฒนางาน 
ไม่ชัดเจนปฏิบัติยาก ไม่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน 

เศรษฐกิจ  
( Economic :E) 

6.77 - ภาพรวมของเศรษฐกิจมีความ
คล่องตัวเหมาะกับการพัฒนา 
ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน 
จากหลายภาคส่วน 
- เป็นแหล่งอุตสาหกรรม 

6.57 - รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
รายได้น้อย 
- เลิกจ้างงาน ตกงาน  
- ค่าครองชีพสูง  
- ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 
( Social-Culture :S ) 

7.51 - มีความหลากหลายของสังคม 
เช้ือชาติ ศาสนา 
- มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
ศูนย์รวมของจิตใจ เป็นแหล่ง
พักผ่อนและเป็นสร้างงาน 
- มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน
มาดูแลความเป็นอยู่ 
- มีประเพณี วัฒนธรรมท่ีดี 

5.96 - ครอบครัวนักเรียนอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
- สังคมมีปัญหาอบายมุข 
- นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ท่ีผิด 
- มีแหล่งมั่วสุม 
 

เทคโนโลยี    
(Technology: T) 

7.24 - มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อม
ใช้ หลากหลาย 
- มีการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี
ได้สะดวกง่าย 

5.51 - ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ี
ถูกต้องข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีการ
เข้าถึงง่าย ไม่สามารถควบคุมการใช้
ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เกิดประโยชน์  
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- มีศักยภาพในการหา
เทคโนโลยีได้ 

รวมเฉล่ีย 7.01 5.43 

           จากตารางที่......๒.......พบว่าในภาพรวมโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) มีปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอกด้านโอกาส มีคะแนนเฉล่ีย 7.01 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรค มีคะแนนเฉล่ีย 5.43 แสดง

ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) มี โอกาส มากกว่า อุปสรรค 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

ภายในปี   ๒๕๖๖   โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการรบัรอง

คุณภาพการศึกษา  ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมี

ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นิยามศัพท์ 
มาตรฐานสากล  (World Class Standard) เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนมุ่งเนน้คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ พลโลก ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสอง
ภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๔. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยี 

๕. จัดการการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

๖. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  คือ ความยืดหยุ่น  และความสามารถในการปรับตัว การริเริ่ม

สร้างสรรค์และการกำกับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะด้านวัฒนธรรม การมีผลงานและความ

รับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 

๗. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนใช้ชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์

๑. โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA 

๒. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบส่ี 

๓. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยี 

๔. เป็นโรงเรียนท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

๕. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   

๖. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๗. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.  
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ค่านิยม (Value) 
WATNANGSAO 

N Nationalism  ภูมิใจในความเป็นไทย 
A Attitude  เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
N New Innovation คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมอยู่เสมอ 
G Global   มีความเป็นสากล 
S Smart   สง่างาม 
A Achievement  สู่ความเป็นเลิศ 
O Organic   องค์กรท่ีมีชีวิต 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร W-Waking   ต่ืนตัว  กระตือรือร้น 

   N-Network   เครือข่าย     

   S-Success   มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 

สมรรถนะหลัก      W-Will    ความต้ังใจ 

     N-Noble-Minded  มีคุณธรรมสูง 

        S-Systematic Problem-solving กระบวนการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ท่ี ๑ ขับเคล่ือนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ขับเคล่ือนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธท์ี่ ๑  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  
มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 

ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

โรงเรียนมีการจัดการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒   ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา     

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 
โรงเรียนได้รับรองคุณภาพการศึกษา 

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 
ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มิติท่ี ๓  ด้านประสิทธิภาพ 
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
มีการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี์ ๓   ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 

ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (มีนิสัยใฝ่รู้) 
มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 

ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มิติท่ี ๓  ด้านประสิทธิภาพ 

มีระบบการนิเทศภายใน 
มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

มีการใช้ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
กลยุทธท่ี์ ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 
ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 
ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพ 
มีระบบการนิเทศภายใน 

มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กลยุทธท่ี์ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 

นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 

นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพ 

ครูจัดกระบวนการจัดการท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

จัดโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี  ๒๑    
กลยุทธท่ี์ ๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 
โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 
ครูมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
โรงเรียนมีการจัดการให้ความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

กลยุทธท่ี์ ๗ ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผล 

นักเรียนปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจ) 

นักเรียนและผู้ปกครองมีความพอใจต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพ 

ครูทำแผนการสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

 

 

 
 

 

 

 

 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. มิติด้านประสิทธิผล 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

- ร้อยละของผู้บริหารและ ครู มี  
  ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ 
  ตามมาตรฐานสากล 

80 83 85 87 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสูโ่รงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) 
 

๒. มิติด้านคุณภาพ 
- ครู บุคลากร ชุมชนมีความพึง 
  พอใจต่อการบริหารจัดการ  

- ร้อยละของผู้บริหารครูบุคลากรมี 
  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
  ตามมาตรฐานสากล 

90 92 94 96 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล  
 

- ร้อยละของผู้บริหารและครู ท่ีมีการ 
  บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

70 74 77 80 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
-โรงเรียนมีการจัดการให้ความรู้ 
  ความเข้าใจในระบบการบริหาร 
  ตามาตรฐานสากล 

- ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรมและ
นำความรู้ 
  มาพัฒนา  การจัดการบริหารตาม
มาตรฐานสากล 
   

70 74 77 80 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๒      ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. มิติด้านประสิทธิผล 
- โรงเรียนได้รับรองคุณภาพ
การศึกษา 

-  โรงเรียนได้รับรองคุณภาพการศึกษา
ในระดับ 

ดี ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

 โครงการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒. มิติด้านคุณภาพ(ความพึง
พอใจ) 
-ครูมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

- ร้อยละความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

75 78 81 85 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
- มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ 

ดี ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
- มีการใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดงานจากครูท่ีผ่านการอบรม
และมีประสบการณ์ 

80 83 86 90 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมครแูละบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. มิติด้านประสิทธิผล 
- ครูและบุคลากรเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู ้

- ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงานต่างๆ 

85 88 91 95 - โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ 
- โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

๒. มิติด้านคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

- ร้อยละความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

90 93 95 98 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
- มีระบบการนิเทศภายใน 

- ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการ
นิเทศภายใน 

90 93 95 98 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
- มีการใช้ระบบการจัดการ    
  ความรู้ในองค์กร 

-  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดงานจากครูท่ีผ่านการอบรม
และมีประสบการณ์ 

90 93 95 98 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. มิติด้านประสิทธิผล 
 - ครูมีศักยภาพในการจัด 
   การเรียนการสอนตาม 
   มาตรฐานสากล 

- ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน 
  โครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑   
  โครงงาน 

90 93 95 98 - โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลัก 4L MODEL 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 ๒. มิติด้านคุณภาพ 

 - ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
   มีความพึงพอใจในการ  
   จัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 ท่ีมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน 
 การสอน 
 

90 93 95 98 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
- มีระบบการจัดการเรียนการ
สอน 

- จำนวนโครงงานท่ีได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ 

5 7 9 10 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
- มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
    ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

- ร้อยละของครู ท่ีมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ 

   
 

80 83 86 90 

 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. มิติด้านประสิทธิผล 
- นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตใน   
  ศตวรรษท่ี ๒๑ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้
ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

75 78 81 85 - โครงการนักคิดรุ่นเยาว์ 
- โครงการนางสาววัยใสใส่ใจเรียนรู้  
- โครงการนางสาวสร้างสรรค์สู่จิตสังคม  
- โครงการบวรพัฒนาองค์ความรู ้
- โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
- โครงการวันสำคัญของชาติไทย 
- โครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๒. มิติด้านคุณภาพ 
- นักเรียนและผู้ปกครองมีความ 
 พึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

- ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

85 87 89 92 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
-นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมของ ๘ กลุ่ม
สาระ สูงขึ้นกว่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรวมของ  ๘ กลุ่มสาระสูงขึ้นกว่า
เป้าหมาย (75) 
 
 

1 3 5 7 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
-จัดโครงการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณลักษณะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

- ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
 

80 83 86 90 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนให้เอ้ือต่อการเรียนรู ้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. มิติด้านประสิทธิผล 
โรงเรียนมีการพฒันา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- จำนวนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

5 6 7 8 - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

๒. มิติด้านคุณภาพ 
ครูมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

-ร้อยละของครูความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

90 91 92 93 

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้  

- ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

90 91 92 93 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
โรงเรียนมีการจัดการให้ความรู้
ความเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

-ร้อยละของครูท่ีใช้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

90 91 92 93 



       แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 

กลยุทธ์ท่ี  ๗  ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. มิติด้านประสิทธิผล 
- นักเรียนนำหลักปรัชญาของ  
  เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
  ชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ          
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

85 87 89 

๒. มิติด้านคุณภาพ 
- นักเรียนและผู้ปกครองมีความ  
 พอใจในการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองใน
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

85 87 89 

๓.มิติด้านประสิทธิภาพ 
- ครูทำแผนการสอนโดยยึดหลัก  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของครูท่ีนำแผนการสอนไปสู่การปฏิบัติ 90 92 94 

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร  
- สร้างกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โรงเรียนมีจำนวนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรยีน
การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
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