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ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ  พ.ศ. 2563 – 2565 
 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านแม่นะ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน โดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาท่ีโรงเรียนต้องการแก้ไข และเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจของการบริหารงานมายังสถานศึกษา   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่นะ  ได้พิจารณาแล้วโดย มติท่ีประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่นะ  ประชุมครั้งท่ี  1/2563 ในวัน  ท่ี 7 มกราคม พ.ศ.
2563 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ  ดังกล่าว
เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ
และกิจกรรมรองรับกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดต่อไป 
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ค าน า 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจ าปีพ.ศ. 2563 – 2565 จัดท าขึ้น 
เพื่ อเป็น เครื่ องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยทางโรงเรียน
ได้ท าการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ี ผ่านมา  และได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อ
ประเมินสถานสภาพของโรงเรียน แล้วน าข้อมูลมาประกอบการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก าหนดโครงการ ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านแม่นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 – 2565  ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ทาง
โรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ
ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
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ส่วนที่ 1  
บรบิทของโรงเรียน 

 
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 
ชื่อโรงเรียน   บ้านแม่นะ  
ที่ต้ัง    เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่นะ  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
     โทรศัพท์ 053-046791 โทรสาร 053-046791   
     website     : www.maena.ac.th   
     E–mail : banmaenaschool@hotmail.com 
สังกัด    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก  1050130086 
รหัส Smis 8 หลัก   50030045 
รหัส Obec 6 หลัก  130086 
เปิดสอนระดับ    อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ขนาดของโรงเรียน      โรงเรียนขนาดกลาง 
เนื้อที่     15  ไร่  1  งาน  10  ตารางวา   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านป่าบง หมู่ท่ี   1 ต าบลแม่นะ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านสบคาบ หมู่ท่ี   6 ต าบลแม่นะ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่แมะ หมู่ท่ี   11 ต าบลแม่นะ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่ยะ หมู่ท่ี   5 ต าบลแม่นะ 

วิสัยทัศน์  เด็กดี  มีความรู้  คู่วัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อัตลักษณ์  วินัยพร้อม น้อมรับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เอกลักษณ์  นาฏศิลป์ดี   เล่นดนตรีได้ 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์  มี
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี   อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน  มีการจัดการที่ดีเป็นท่ียอมรับ 
3.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
5.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสารให้มีคุณภาพ  และทันสมัย 
6.  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  รู้จักใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  และมีส่วนร่วมในการ

พิทักษ์รักษา 
8.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนส่งเสริมผู้ให้เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

mailto:banmaenaschool@hotmail.com
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พันธกิจ 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์   

มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี   อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน  มีการจัดการท่ีดีเป็นท่ียอมรับ 
3.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
5.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสารให้มีคุณภาพ  และทันสมัย 
6.  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  รู้จักใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  และมีส่วนร่วม  

ในการพิทักษ์รักษา 
8.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนส่งเสริมผู้ให้เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 

ประวัติของโรงเรียนบ้านแม่นะ 
โรงเรียนบ้านแม่นะ (แม่นะวิทยสถาน) ต้ังอยู่เลขท่ี  129 (บ้านห้วยโจ้) หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่นะ อ าเภอ

เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เปิดท าการเรียนการสอนต้ังแต่วันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ.2465  ได้รับอนุมัติจาก
ทางราชการให้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้น  ณ  ท่ีปัจจุบันโดยนายไก่  ศิริตัน  ได้ยกท่ีดินให้และราษฎรช่วยกันสร้าง
อาคารชั่วคราวขึ้น โดยสังกัดกรมศึกษาจนถึงวันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ.2509 
 วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2509  ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้โอนไป
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ.2523  และปี พ.ศ. 2546  เมื่อมีการ
เปล่ียน โครงสร้างในกระทรวงศึกษาธิการใหม่  โรงเรียนบ้านแม่นะจึงอยู่ในสังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3   
  โรงเรียนบ้านแม่นะเปิดท าการสอน ดังนี้ 

-  ในระหว่างปี พ.ศ.2465 - ปี พ.ศ.2476  เปิดท าการสอน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 4 
-  ในระหว่างปี พ.ศ.2477 - ปี พ.ศ.2479  เปิดท าการสอนเพิ่มอีก 2 ช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปี 

ท่ี 5 – 6  (ประถมวิสามัญ ) 
-  ในระหว่างปี พ.ศ.  2480 - ปี พ.ศ.2510  เปิดสอนเพียงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  - 4 
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2511 - ปี พ.ศ.2522  เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 7 
-  ในระหว่างปี พ.ศ. 2523 - ปี พ.ศ.2533  เปิดสอนช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
-  ในระหว่างปี  พ.ศ.2544  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้เปิดท าการสอน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลศึกษา 

จนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และปี พ.ศ.2537  โรงเรียนบ้านแม่ยะ  
ได้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่นะ  และในระหว่างปี พ.ศ.2545  โรงเรียนบ้านสบอ้อได้มาเรียนร่วมกับ
โรงเรียนบ้านแม่นะ 

 - ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่นะมีเนื้อท่ี 15 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบดังนี้ 
   1)  อาคารเรียน  แบบ ป1  ไม้ช้ันเดียว 5 ห้องเรียน  สร้างเมื่อ พ.ศ.2497  ปัจจุบันใช้เป็น
ห้องประชุม  โรงอาหาร  ห้องเรียนดนตรีสากล และห้องเรียนดุริยางค์ 
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   2)  อาคารแบบเรียน ป1 ไม้  3 ห้องเรียน  สร้างเมื่อ  พ.ศ.2511  ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน
ช้ันอนุบาล 1 และห้องเรียนช้ันอนุบาล 2 
   3)  อาคารแบบ 017 ไม้ 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2517 และต่อเติมขึ้น เมื่อปี 
พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้เป็นห้องวัฒนธรรม ห้องวิชาการ ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
ห้องสืบค้น ห้องพักครู 
   4)  อาคารโรงฝึกงาน (ไม้ ) แบบองค์การฯ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2517  ปัจจุบันใช้เป็นอาคาร
เรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   5)  อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 และได้ต่อเติมช้ันล่าง พ.ศ.
2541  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันมัธยมศึกษา และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
   6)  อาคารเรียนแบบ 102/26 สร้างเมื่อ พ.ศ.2542 โดยงบประมาณของมิยาซาวา จ านวน
เงิน  850,000 บาท  เป็นห้องผู้อ านวยการ ห้องธุรการ ห้องวัดผลและประเมินผล   
   7)  อาคารห้องสมุด  แบบสร้างเอง  โดยความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 2 บ้านแม่นะ หมู่ 4  
บ้านห้วยโจ้  ครู  นักเรียนและมูลนิธิภูพิงค์ 32 
   8)  เรือนพยาบาล / ห้องคหกรรม พ.ศ.2549 

9)  ถนนคอนกรีตยาว 300 เมตร 
10) อาคารหารายได้ระหว่างเรียน  
11) โรงเก็บรถยนต์ พ.ศ.2549 

   12) อาคาร สปช.105 จ านวน 1 หลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมเป็นเงิน 2 ล้าน
บาท พ.ศ.2549 ใช้เป็นห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
   13) อาคาร สปช.105 จ านวน 1 หลัง สร้างโดยงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ใช้เป็นอาคารเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 และเป็นห้องพัสดุ 
   14) ได้งบประมาณจัดท าระบบเครือข่าย Internet คือคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันรวมท้ังส้ิน 90 
เครื่อง และในปีการศึกษา 2554 ได้รับคอมพิวเตอร์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีก  
33 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอีก 3 เครื่อง 
   นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่นะยังมีบ้านพักครู 3  หลัง  บ้านพักภารโรง 1  หลัง  ห้องน้ า 2 
หลัง  บ่อปลาในโครงการประมงโรงเรียน 1 บ่อ สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนาม
ตะกร้อ 1 สนาม  สนามเปตอง 1 สนาม 
           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่นะ  ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียน 
จ านวน 328 คน  มีบุคลากร จ านวน 22 คน มีนายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ   
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แผนผังโรเรียนบ้ำนแม่นะ 
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ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุลนาย ณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย  โทรศัพท์  089 - 558 - 4903    
e-mail  : sing.1@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
สาขา การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2556   
 

จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่น 

ปีการศึกษา2562 1 16 2 1 1 
 

ข้อมูลครูประจ ำกำร 

ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 
อำยุ 

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทย
ฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 

จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

กำรพัฒนำ/ป ี
1 นางเพลินพิศ  เรืองอ่อน 59 41 ครู คศ.3 คบ. คหกรรมศาสตร์ คณิต กอท ป.5 6 

2 นางฐิติพร  อรุณสุวรรณ 57 24 ครู คศ.3 คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 12 
3 นางประนอม  แสนค าดี 54 30 ครู คศ.3 คบ. การประถมศึกษา คณิต ไทย อังกฤษ 

ป.2 
6 

4 นายการุณ  เมธา 51 28 ครู คศ.2 ศษ.บ ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.6 – ม.3 12 
5 นายอ ามอน  ศรีเกตุ 49 23 ครู คศ.2 ศษ.บ เกษตรกรรม กอท ป. 4 -5 12 
6 น.ส.โสภิดา  ทองดัง 47 25 ครู คศ.3 คบ. ชีววิทยา วิทย์ ป.4-6                    

ไทย ป.4 , ป.6 
36 

7 นางอ าพร  ยาวิลาศ 46 8 ครู คศ.2 ศษ.บ การประถมศึกษา ไทย สังคม ป.1 36 
8 น.ส.สนทยา  บาลเย็น 40 8 ครู คศ.2 คบ. ชีววิทยา วิทย์ ม.1-3 60 
9 นายกิติพงษ์  อุดทัย 38 8 ครู คศ.1 คบ. พลศึกษา สุขพละ ป.6-ม.3 42 
10 นางบุณยากร  อมรมนตรี 35 13 ครู คศ.2 คบ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ม.1-3  
กทอ ม.1-3 

48 

11 นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติ 33 7 ครู คศ.1 ศศ.บ ดนตรี คณิต อังกฤษ 
ดนตรี ป.1-3 

36 

12 น.ส.นิรมัย  ไชยวงศ์ 29 5 ครู คศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิต ม.1-3 60 
13 น.ส.กันตพร  กันต๊ะมา 29 4 ครู คศ.1 ศษ.บ คหกรรม กอท.ม.2                                

สังคม   ม.1                
เลือกเสรี ม.1-3 

42 

14 น.ส.พรทิพย์ ศรีพันธ์วนา 26 1 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.4-6 36 
15 น.ส.วาสิตา   เหง 24 1 ครูผู้ช่วย ศน.บ การสอนภาษาไทย ไทย  ม.1-3 36 
16 น.ส. กชวรรณ  กลิ่นหอม 24 4 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา สังคม  ม.1-3 36 
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 ข้อมูลพนักงำนรำชกำร/อัตรำจ้ำง/เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 

ประสบกำรณ์
กำรสอน(ปี) 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 
จ้ำงด้วยเงิน 

1 นายวสันต์  สืบวงค์ 30 7 คบ. คอมพิวเตอร์ กอท ป.1-6 สพป.ชม.เขต 3 
2 น.ส.ภรณ์พิชชา ลายค า 32 8 ศษ.บ นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชม.เขต 3 
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ 

การะหงษ์ 
31 8 คบ. เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม
การศึกษา 

ไทย ป.1   
คณิต ป.1-3 

สพป.ชม.เขต 3 

4 นายศุภชัย   ภาคะเวทย์ 51 20 ศศ.บ ดนตรีสากล ศิลปะ   ดนตรี     
ม.1-3 

สพป.ชม.เขต 3 

 
ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแมน่ะ ปีการศึกษา 2562 รวม 328 คน ( 10 มิถุนายน 2562 ) 

          ชั้น     จ านวนห้อง จ านวนนักเรียนชาย    จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาลปีท่ี 1 0 0 0 0 
อนุบาลปีท่ี 2 1 8 3 11 
อนุบาลปีท่ี 3 1 12 8 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 14 19 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 18 14 32 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 21 13 34 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 9 13 22 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 16 13 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 22 15 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี   1 1 ๑๔ 16 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี   2 2 19 26 45 
มัธยมศึกษาปีท่ี   3 1 16 19 35 
       รวม 12 169 159 328 

 
อัตราการเข้าเรียน                 อัตราการเรียนต่อ 
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ข้อมูลสภาพชุมชน 
 

ประชากรในเขตบริการของโรงเรียน 
  1. เขตบริการ โรงเรียนบ้านแม่นะ เปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา) มีนักเรียนในเขตบริการ 13 หมู่บ้าน คือ 
                      หมู่ท่ี  1 บ้านป่าบง                     หมู่ท่ี  8 บ้านแม่อ้อใน 

        หมู่ท่ี  2 บ้านแม่นะ                   หมู่ท่ี  9 บ้านปางมะโอ  
หมู่ท่ี  3 บ้านจอมคีรี หมู่ท่ี  10 บ้านแก่งปันเต๊า 
หมู่ท่ี  4 บ้านห้วยโจ้ หมู่ท่ี  11 บ้านแม่แมะ 
หมู่ท่ี  5 บ้านแม่ยะ หมู่ท่ี  12 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 
หมู่ท่ี  6 บ้านสบคาบ หมู่ท่ี  13 บ้านแม่ซ้าย 
หมู่ท่ี  7 บ้านสบอ้อ   

2. จ านวนครัวเรือน  มี  13  หมู่บ้าน 

 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
หลังคาเรือน 
(หลังคา) 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 
1 บ้านป่าบง 342 924 
2 บ้านแม่นะ 480 1,513 
3 บ้านจอมคีรี 383 1,205 
4 บ้านห้วยโจ้ 290 909 
5 บ้านแม่ยะ 190 909 
6 บ้านสบคาบ 277 511 
7 บ้านสบอ้อ 217 772 
8 บ้านแม่อ้อใน 424 613 
9 บ้านปางมะโอ 120 124 
10 บ้านแก่งปันเต๊า 81 272 
11 บ้านแม่แมะ 148 180 
12 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 147 433 
13 บ้านแม่ซ้าย 53 117 

รวมทั้งสิ้น 3,152 8,482 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ  
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแม่นะมีอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย อาชีพรับราชการ อาชีพ

เกษตรกรและอื่น ๆ 
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สภาพทางสังคม 
 1.  การศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  1  แห่ง  คือ  
โรงเรียนบ้านแม่นะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   มีศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 5  แห่ง  ดังนี้ 

1)  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านแม่นะ  สังกัดเทศบาลต าบลแม่นะ 
2)  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนบ้านสบอ้อ  สังกัดเทศบาลต าบลแม่นะ 
3)  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมคีรี  สังกัด  กรมศาสนา 
4)  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านสบคาบ  สังกัด  สังกัดเทศบาลต าบลแม่นะ 
5)  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนบ้านอ้อใน  สังกัด  สังกัดเทศบาลต าบลแม่นะ 

  2.  ศาสนา  มีวัดและส านักสงฆ์ในเขตบริการของโรงเรียน  13  แห่ง คือ 
1)  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  บ้านป่าบง หมู่ท่ี   1 
2)  วัดศรีดอนชัย   บ้านแม่นะ หมู่ท่ี   2 
3)  วัดจอมคีรี   บ้านจอมคีรี หมู่ท่ี   3 
4)  วัดศิริมงคล ส านักสงฆ์ร่มโพธิ์  บ้านห้วยโจ้ หมู่ท่ี   4 
5)  วัดทุ่งเตาปูน(บ่อหิน)  บ้านแม่ยะ หมู่ท่ี   5 
6)  วัดพระนอนสบคาบ  บ้านสบคาบ หมู่ท่ี   6 
7)  วัดสว่างอารมณ์   บ้านสสบอ้อ หมู่ท่ี   7 
8)  วัดศรีอุ่นเมือง   บ้านแม่อ้อใน หมู่ท่ี   8 
9)  วัดพระธาตุสามเงา  บ้านปางมะโอ หมู่ท่ี   9 
10) ส านักสงฆ์บ้านแก่งปันเต๊า  บ้านแก่งปันเต๊า   หมู่ท่ี  10 
11) วัดแม่แมะทรายค า  บ้านแม่แมะ หมู่ท่ี  11 
12) วัดสันป่าเกี๊ยะ   บ้านสันป่าเกี๊ยะ หม่ท่ี  12 
13) วัดปางแม่ซ้าย   บ้านปางแม่ซ้าย   หมู่ท่ี  13 

3.  สาธารณสุข   มีสาธารณสุขประจ าต าบลแม่นะ   2  แห่ง  คือ 
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่นะ 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบอ้อ  

 
สภาพพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 1  การคมนาคม  มีการคมนาคมท่ีไปมาติดต่อกันได้สะดวกพอสมควร  โดยมีถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  
ถนนลูกรัง  และถนนดินภายในหมู่บ้าน 
 2  การโทรคมนาคมต้ังอยู่ในเขตบริการของท่ีท าการไปรษณีย์โทรคมนาคมอ าเภอเชียงดาว  
และอยู่ในเขตบริการขององค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค  อ าเภอเชียงดาว 
 3  การไฟฟ้า  อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอเชียงดาว  มีส านักงานต้ังอยู่หมู่ท่ี  1  บ้านป่าบง  
ต าบลแม่นะ 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนย้อนหลัง ๒ ปี 
 

          ชั้น ปีการศึกษา 2561 
(ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2562 
(ร้อยละ) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 76.34 71.79 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 74.26 73.97 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 73.18 74.64 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 70.19 69.22 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 68.75 65.42 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 71.44 70.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี   1 67.13 65.93 
มัธยมศึกษาปีท่ี   2 67.53 67.13 
มัธยมศึกษาปีท่ี   3 69.88 68.74 
      เฉลี่ย 70.97 69.67 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563) 

1. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  

      จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 – 2 ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

พัฒนาการ 
ด้านร่างกาย 

พัฒนาการ 
ด้านอารมณ์-จิตใจ 

พัฒนาการ 
ด้านสังคม 

พัฒนาการ 
สติปัญญา 

อนุบาล 2 
อนุบาล ๓ 

33 90.15 96.21 97.73 98.79 

  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

       1.2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          1.2.1 ) ร้อยละของคะแนนเฉล่ียในแต่ละรายวิชาพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง   
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 69.82 71.00 63.71 77.24 67.76 66.85 81.91 78.62 69.21 
ป.2 69.28 70.75 71.00 73.81 80.13 65.97 78.78 79.63 76.34 
ป.3 67.67 74.86 71.72 70.36 70.42 65.69 87.67 81.61 81.72 

ป.4 72.36 64.41 66.27 66.27 70.68 63.91 76.91 75.27 66.86 

ป.5 60.53 66.23 65.80 63.30 63.50 64.50 69.70 71.93 63.33 

ป.6 60.44 69.44 69.22 66.39 68.67 68.67 78.36 79.58 71.14 

ม.1 63.39 64.41 64.21 67.07 63.93 59.25 66.50 78.24 66.36 

ม.2/1 59.26 60.71 70.05 61.48 70.95 60.30 73.71 78.14 77.24 

ม.2/2 63.00 59.55 63.05 59.19 61.48 59.00 71.35 79.00 80.85 

ม.3 72.31 61.83 67.46 66.29 64.24 57.91 81.06 79.26 68.31 

รวม 658.06 663.19 672.49 671.40 681.76 632.05 765.95 781.28 721.36 

ร้อยละ 65.80 66.31 67.24 67.14 68.17 63.20 76.59 78.12 72.13 

 
 
  



๑๒ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

         1.2.2 ) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาระดับดี 
ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 52.94 52.94 23.53 97.06 50.00 44.12 100 100 52.94 
ป.2 50.00 53.13 65.63 59.38 90.63 40.63 100 100 81.25 
ป.3 47.22 66.67 61.11 52.78 52.78 38.89 100 100 97.22 

ป.4 72.73 31.82 31.82 13.64 59.09 31.82 100 86.36 40.91 

ป.5 20.00 23.33 23.33 6.67 30.00 30.00 43.33 60.00 23.33 

ป.6 80.56 47.22 61.11 22.22 47.22 25.00 91.67 100 69.44 

ม.1 33.33 37.04 40.74 51.85 40.74 22.22 51.85 100 55.56 

ม.2/1 38.90 28.57 52.38 38.10 75.00 25.00 80.95 100 71.43 

ม.2/2 40.00 15.00 20.00 19.05 42.86 25.00 70.00 100 85.00 

ม.3 60.00 20.00 37.14 40.00 31.43 11.43 88.57 80.00 54.29 

รวม 495.68 375.72 416.79 400.75 519.75 294.11 826.37 926.36 631.37 

ร้อยละ 49.57 37.57 41.68 40.08 51.98 29.41 82.64 92.64 63.14 

 
 
  



๑๓ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

79.86 ของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป  

ระดับชั้น 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 2 13 19 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 32 3 9 20 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 36 10 26 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 22 9 9 4 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 30 14 16 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 36 11 23 2 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 8 14 5 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 41 11 30 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35 11 15 9 0 

รวม 294 79 155 59 0 

เฉลี่ยร้อยละ 26.96 52.90 20.14 0 

  
  



๑๔ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
92.86 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  

ระดับชั้น 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 34 2 13 19 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 32 12 20 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 36 29 7 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 22 13 8 1 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 30 13 17 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 36 12 24 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 23 4 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 41 23 18 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35 19 16 0 0 

รวม 293 146 127 20 0 

เฉลี่ยร้อยละ 49.66 43.20 6.80 0 

 
  



๑๕ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 1) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3      

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 1  ด้านความสามารถในการสื่อสาร) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 7 18 9  0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 9 15 8  0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 14 20 2  0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 9 11 2  0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 12 13 5  0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 14 18 4  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 17 8 2  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 15 19 7  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 16 16 3  0 

รวม 293 113 138 42  0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 38.57 47.10 14.33 0.00 

 

ด้านความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 2  ด้านความสามารถในการคิด) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 9 16 9  0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 14 13 5  0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 15 18 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 10 9 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 16 14 0  0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 14 18 4  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 16 8 3  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 19 19 3  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 14 19 2  0 

รวม 293 127 134 32  0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 43.34 45.73 10.92 0.00 

 



๑๖ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 3  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 13 16 5  0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 14 15 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 11 21 4  0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 9 13 0  0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 11 19 0  0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 10 23 3  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 16 9 2  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 18 20 3  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 14 19 2  0 

รวม 293 116 155 22 0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 39.59 52.90 7.51 0.00 

 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 4  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 13 16 5  0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 14 15 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 11 21 4  0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 10 11 1  0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 12 16 2  0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 17 16 3  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 12 14 1  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 19 18 4  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 16 15 4  0 

รวม 293 124 142 27 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 42.32 48.46 9.22 0.00 
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ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 5  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 17 13 4  0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 14 15 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 36 14 19 3  0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 10 10 2  0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 19 11 0  0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 14 18 4  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 15 10 2  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 19 20 2  0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 19 14 2  0 

รวม 293 141 130 22 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 48.12 44.37 7.51 0.00 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย   
1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   

มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading  Test)  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 47.04 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 8 23.52 3 8.82 7 20.58 16 47.05 
การอ่านรู้เรื่อง 11 32.35 13 38.23 9 26.47 1 2.94 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 8 23.52 8 23.52 9 26.47 9 26.47 
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2)  ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562   

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 38.01 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 60.88 72.51 72.81 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 49.44 70.00 70.66 

 
๓) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา 
 การอ่านออกเสียง 44.96 38.01 -6.95 
 การอ่านรู้เร่ือง 32.04 60.88 28.84 
 รวม 2 สมรรถนะ 38.50 49.44 10.94 

  

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
            1) การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 

 

  

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย             
ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียน 

ดีมำก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านคณิตศาสตร์ 33 29.78 29.78 9.88 0 3.03 60.60 36.36 
ด้านภาษาไทย 33 43.21 43.21 15.28 3.03 30.30 39.39 27.27 

รวมคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

36.50 36.50 21.87 0 15.15 66.66 18.18 



๑๙ 
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 2) ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียของผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปี
การศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 29.78 43.21 36.50 
ระดับเขตพื้นที่ 46.61 48.01 47.31 
ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

 3) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                  
ปีการศึกษา2562 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖1 ร้อยละ 2.00 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 32.04 29.78 - 2.26 
ด้านภาษาไทย 44.96 43.21 - 1.75 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 38.50 36.50 - 2.00 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 เปรียบเทียบระดับ
โรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.94 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 26.90 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 32.71 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 24.83 30.86 34.42 

   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 3 ปี 
ปีการศึกษา  2560  , 2561  และ  2562  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 2561 -2560 2562 - 2561 
ภาษาไทย 46.93 51.62 45.94 4.69 -5.68 
คณิตศาสตร์ 30.45 31.67 26.90 1.22 -4.77 
วิทยาศาสตร์ 38.75 36.33 32.71 -2.42 -3.62 
ภาษาอังกฤษ 26.14 29.03 24.83 2.89 -4.20 

 



๒๐ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับ
โรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.34 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 23.31 23.31 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.36 28.36 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.14 27.14 33.25 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 2561 -2560 2562 - 2561 
ภาษาไทย 43.95 50.04 50.34 6.09 0.30 
คณิตศาสตร์ 20.95 26.43 23.31 5.48 -3.12 
วิทยาศาสตร์ 31.71 31.07 28.36 -0.64 -2.71 
ภาษาอังกฤษ 25.05 26.64 27.14 1.59 0.50 
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นโยบายส าคัญที่เก่ียวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมี 
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560  – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
      มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก  รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ 

ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป 
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
  (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

      เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม  
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
      เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ี

เสมอภาคและเป็นธรรม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมท้ังมี 

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

      เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  

      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  – 2579 ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้  

      “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  



๒๒ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ 

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations)  
      4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)  

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้3Rs ได้แก่ การ อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และ
การคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical  
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน 
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy)  
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ 
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม(Compassion)  

    4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง ( Access)  

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ประชากรสูงวัย ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิตหลัง
วัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  

2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม  

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ  
ทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ 
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ 
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมี 
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี 
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี 
เหมาะสม  

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี 
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของก าลังคนในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด   
      ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายโดย 
ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี้  

(1) จุดเน้นด้านความม่ันคง  
แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
1.2 การบริหารจัดการ  
1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ  
1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
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  (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางหลัก  
2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ท่ีสร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
(3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

แนวทางหลัก  
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  
3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน  และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานท่ี 
(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม แนวทางหลัก  

4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4.2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย  
4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  

(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก  
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  
5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

แนวทางหลัก  
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา  
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่  
 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา  
 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล  

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นท่ี  

7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์   
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

 

หลักการ  
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)  
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

 

จุดเน้นการจัดการศึกษา  
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 

โภชนาการ  
2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 

อนุบาล โดยมีจุดเน้น  
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม  

3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้ 
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น  

- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น  
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร  
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก

สถานการณ์ จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา  และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม  
- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)  
- จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  

4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ 
ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 

- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน 
เรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม  

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
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5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ 
ความรู้ใหม่ และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น  

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เพื่อ สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ  

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม

เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบติั  
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้  
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน 

การนิเทศ และการบริหาร  
3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ

ขององค์กร  
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความ

เหล่ือม ล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน  
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคล่ือนสู่ 

การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม  
6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ 

บริหาร  
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ท้ังระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้  
9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าท่ีตรวจ

ราชการ  ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพื้นฐานชีวิตม่ันคงมีคุณธรรม  
2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงผิดชอบช่ัวดี  
2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบส่ิงท่ีดีงาม  
2.3 ปฏิบัติส่ิงท่ีผิดส่ิงท่ีช่ัว  
2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดส่ิงท่ีช่ัว  
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานท ามีอาชีพ  
3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้ เด็กและเยาวชน 

รักงานสู้งานท าจนงานส าเร็จ  
3.2 การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงาน

ท าดีท่ีสุด  
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานท า จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว  

4. เป็นพลเมืองดี  
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน  
4.2 ครอบครัวสถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น

พลเมืองดี  
4.3 การเป็นพลเมืองดี 
“เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัครงานบ าเพ็ญประโยชน์งาน

สาธารณะกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอื้ออาทร 
 
วิสัยทัศน์ สพฐ. 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
 
 
 



๒๙ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

นโยบำยของ สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยยึดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และการมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 จึงก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4  ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
พันธกิจ สพฐ. 

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
5.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs) 
7.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าหมาย สพฐ. 

1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2.  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  มีความสามารถใน



๓๐ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4.  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 ตามนโยบาย แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
 
ค่านิยม 
 สร้ำงสรรค์ผลงำน บริกำรฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส รักษำวินัย จิตอำสำ 
 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพการศึกษา  สืบสานภูมิปัญญา  เสริมสร้างจิตอาสา  พัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน 
3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5.  ส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainabl Develonment Goals : SDGs) 
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 



๓๑ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ 

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
ตามความหลากหลายของชาติพันธุ์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ครู เป็นผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ และมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Develonment 

Goals : SDGs) เน้นจิตอาสา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารงานเขตสุจริต  
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย (Big Data) ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้น 
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4 สร้าง สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน 
    สร้าง คุณภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. สร้างสรรค์ผลงาน 
2. การบริการฉับไว 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. รักษาวินัยและจิตอาสา 

     สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 
1. การรักษาความสะอาด 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เครือข่ายการมีส่วนร่วม 

     สร้าง นักเรียนเพียรสู่ความก้าวหน้า 
1. พัฒนาการอ่านการเขียน 
2. เน้นความสามารถทางวิชาการ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เน้นอาชีพและการมีงานท า 
4. เน้นระเบียบวินัย  

     สร้าง จิตอาสาส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากร 
อย่างมืออาชีพ 
1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
2. การจัดการเรียนรู้ “เราท าความดีด้วยหัวใจ” สู่นักเรียน 
3. การจัดการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
4. การจัดการวัดผล ประเมินผล และการนิเทศภายใน 
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ส่วนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศกึษา 

 
 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา (SWOT) 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) (S) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบเนื่องจาก
โครงสร้างการบริหารงานความชัดเจนมอบหมายและ
แบ่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน ท าให้
การท างานบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนสอดคล้องกัน ท าให้การพัฒนาการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมาย 
5. นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนจัดระบบประกนัคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การบริหารงานในสถานศึกษา ขาดการนิเทศ
ติดตามการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ท าให้การ
พัฒนาการศึกษาบางส่วนขาดความเข้มแข็ง 
2. ขาดผู้บริหาร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ท าให้การบริหารจัดการล่าช้าบางเรื่อง 

 

2. ด้านการบริการ และการผลิต (Service) (S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนท่ีกว้างขวางต่อการ
ให้บริการชุมชน และหน่วยงานต่างๆในทุกๆด้าน 
2. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 2560 และมีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสามของส านักงานรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดี 
4. สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net อยู่ใน
ระดับพอใช้ 
2. การส่ือสารภายในล่าช้าไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
5. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้นเกือบทุกคน 
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้รับการศึกษาเท่า
เทียมกับเด็กไทย 
7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมให้กับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
 

 

 
3. ด้านครูและบุคลากร (Man) (M1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน 
สอนตรงตามวิชาเอกและความช านาญ 
2. ครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อนักเรียนและชุมชน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
4. ครูได้รับการนิเทศจาก สพป.ชม.3 และผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่องและน าผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. มีสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

1. ครูมีภาระงานท่ีรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน
มากเกินไป 
2. ขาดครูท่ีมีความถนัดในวิชาเฉพาะ เช่น 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ  
3. ขาดผู้บริหาร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
จึงต้องน าครูไปปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
4. ครูต้องมีภาระงานเพิ่มนอกเหนือจากการเรียน 
การสอนเพื่อสนองนโยบายของรัฐท่ีมีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา 

 
4. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money)(M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.การบริหารจัดการด้านงบประมาณของโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และมีการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณภายในโรงเรียน  
เนื่องจาก  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชี  และพัสดุ ครบถ้วน 
2. มีแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนและ
เป็นระบบ 
3. ชุมชนผู้ปกครอง/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้/ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

1. งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรมาให้ไม่เพียงพอกับการ
พัฒนาการศึกษา 
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5. ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) (M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเนื่องจากมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสวยงามน่า
อยู่น่าเรียน 
2.โรงเรียนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาโรงเรียนภาพการศึกษาและแผน
ปฎิบัติราชการประจ าปี 
3.ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนได้ใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึงเนื่องจากโรงเรยีนมี
การพัฒนาการและให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และส่ือเทคโนโลยีบาง
รายการขาดการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช ารุด
เสียหายใช้การไม่ได้ 
 

 
6. ด้ำนบริหำรจัดกำร (Management) (M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนเนื่องจากครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ขาดการนิเทศติดตามประเมินผล การด าเนินงาน
และการน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เปน็จุดแข็ง  จุดอ่อน 
 

ท่ี ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก
คะแนน
(1.00) 

ค่าคะแนน(เฉล่ีย) คะแนนจริง 
สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s1) 0.06 4.34 4.05 0.26 0.24 0.02 
2 ด้านผลผลิตและการบริการ (s2) 0.28 4.27 4.30 1.20 1.20 -0.01 
3 ด้านบุคลากร  (m1) 0.20 4.34 4.13 0.87 0.83 0.04 
4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m2) 0.22 4.29 3.91 0.94 0.86 0.08 
5 ด้านวัสดุทรัพยากร  (m3) 0.20 3.24 3.77 0.65 0.75 -0.11 
6 ด้านการบริหารจัดการ  (m4) 0.04 4.27 4.18 0.17 0.17 0.00 

สรุปปัจจัยภายใน 4.09 4.05  
เฉล่ียปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) / 2 0.02  
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors : S) 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. ประชาชนมีความยึดมั่นศรัทธาในศาสนามี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนส่งผล
ให้นักเรียนได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 
2. ชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานใกล้เคียงให้ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยดี 
3. โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตชุมชน ท าให้เกิดการเดินทาง
สะดวก 
4. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นครูใน
ด้านการจัดการศึกษาพร้อมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
5. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน 
6. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใกล้ใกล้บริเวณโรงเรียน 
7. ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง การจัดภูมิทัศน์
ส่ิงแวดล้อม ทุนการศึกษาของโรงเรียน หน่วยงาน
ภายนอก มูลนิธิต่างๆ 
8. ได้ความรู้ และรับการดูแล เรื่อง สุขภาพอนามัย
ของนักเรียนจากบุคลากรศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลแม่นะ 
9. ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ต้นสังกัดอย่าง
สม่ าเสมอ 
10. ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
สนับสนุนโรงเรียน 
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดย
สนับสนุนวิทยากรท้องถิ่น 
12. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร เอกชน
ต่าง ๆ ร่วมบริจาคงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนตาม
ก าลังศรัทธาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมาก มีอาชีพรับจ้าง หาเช้า
กินค่ า ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจึงส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียน 
2. นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
3. ส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ือยั่วยุ เช่น ร้านเกมมีส่ือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเส่ียงต่อ
การด ารงชีวิตท่ีผิด ๆ เกิดการเลียนแบบจากส่ือต่างๆ 
4. สภาพสังคมในชุมชนบางชุมชนไม่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตท่ีดีของนักเรียนเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด 
5. สภาพผู้ปกครองของบางครอบครัวขาดการดูแลเอา
ใจใส่นักเรียนในปกครอง 
6.ผู้ปกครองบางส่วนย้ายท่ีอยู่อาศัยบ่อยส่งผลให้เกิด
การย้ายกลางคันและการเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง 
7.นักเรียนบางคนมีค่านิยมรักในวัยเรียนส่งผลให้ออก
กลางคันและท้องในวัยเรียน 
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2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors :T) 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. ความเจริญทางเทคโนโลยีการส่ือสาร มีบทบาทต่อ
การพัฒนาการศึกษาและมีส่ือให้ค้นคว้าหาความรู้ได้
ตลอดเวลา ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรับรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
3. ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี มีราคาถูกทันสมัย นักเรียน
ผู้ปกครอง สามารถหาซื้อได้ง่ายตามวัตถุประสงค์ 
 

1. ผู้ปกครองบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้ไม่สามารถติดตาม
พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนได้ 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมด้านธุรกิจเทคโนโลยี ค านึงถึง
ผลประโยชน์มากกว่าการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดวินัยใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยี 

 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors :T) 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน จากนโยบายสวัสดิการ
แห่งรัฐ 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน น าแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.ชมรมศิษย์เก่าและชุมชนให้ความร่วมมือด้าน
งบประมาณและช่วยพัฒนาปรับปรุงภายในโรงเรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนจึงส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียน 
2. รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ท าให้การระดมทรัพยากรท าได้ไม่เต็มท่ี 
3. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ 
4. ค่าครองชีพปัจจุบันสูง 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยมทางวัตถุสูง ท าให้เกิด
ปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจในครอบครัว 
 

 
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors :P) 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1.นโยบายการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
(เรียนฟรี 15 ปี) ท าให้นักเรียนมีดอกาสทาง
การศึกษาอย่างทียม 
2. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ท าให้ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

1. การก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการศึกษา 
3. พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาบางฉบับ
เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา เช่น กฎกระทรวง
และระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน เป็นต้น 
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ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค 
 

ท่ี ปัจจัยภายนอก 
น้ ำหนัก
คะแนน
(1.00) 

ค่าคะแนน(เฉลี่ย) คะแนนจริง สรุป 

โอกำส อุปสรรค โอกำส (+) อุปสรรค(-) 

1 
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (S) 

0.40 4.29 3.95 1.72 1.58 0.14 

2 ด้านเทคโนโลยี (T) 0.30 4.27 4.14 1.28 1.24 0.04 
3 ด้านเศรษฐกิจ ( E) 0.25 4.30 4.02 1.08 1.01 0.07 

4 
ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (P) 

0.05 4.23 4.18 0.21 0.21 0.00 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.28 4.04   
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) / 2 0.12  

 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนบ้านแม่นะ น ามาก าหนดสถานภาพ
ของสถานศึกษาปรากฎว่า อยู่ในต าแหน่ง เอื้อและแข็ง ตามกราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านแม่นะ 
ต่อไปนี้ 
  

 
 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านแม่นะ 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาของสถานศกึษา 
 

 
วิสัยทัศน์ 
 

“เด็กดี  มีความรู้  คู่วัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ความหมาย 
1.  ค าว่า  เด็กดี  

        -  ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
       -  มีกิริยามารยาทอ่อนน้อม  ถ่อมตน  
                -  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ของโรงเรียน 
                -  เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
                -  มีจิตสาธารณะ 
          2.  ค าว่า  มีความรู้ 
  -  มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของชาติ 
  -  มีความรู้ด้านวิชาการ  สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
  -  โรงเรียนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
         3.  ค าว่า  คู่วัฒนธรรม 
  -  อนุรักษ์  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 

4. ค าว่า  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ยึดหลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์   
มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี   อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน  มีการจัดการท่ีดีเป็นท่ียอมรับ 
3.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
5.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสารให้มีคุณภาพ  และทันสมัย 
6.  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  รู้จักใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  และมีส่วนร่วมในการ

พิทักษ์รักษา 
8.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนส่งเสริมผู้ให้เป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
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เป้าประสงค์  
 

1.  นักเรียนในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ      
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.  นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะทุกระดับ  เป็นผู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วน 
3.  นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ เป็นผู้มีคุณธรรม   

มีสุขภาพดี มีความตระหนัก เห็นความส าคัญของสภาแวดล้อมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4.  นักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่นะรู้ เท่าทันความเปล่ียนแปลงของโลก ไม่หวั่นไหวไปกับกระแส

โลกาภิวัฒน์  รู้จักน าเอาการเปล่ียนแปลงมาปรับประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับจุดเด่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย มุ่งหวัง  
การพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ  โดยไม่เสียคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 
ประเด็นกลยุทธ์  
 

กลยุทธ์หลักข้อท่ี  1  :  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี 
กลยุทธ์หลักข้อท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
กลยุทธ์หลักข้อท่ี  3  :  เพิ่มสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ    
กลยุทธ์หลักข้อท่ี  4  :  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กลยุทธ์หลักข้อท่ี  5  :  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ 
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ส่วนที่ 4 

กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 
 
4.1 กรณทีบทวนแผน ปกีารศกึษา 2563 – 2565 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี    
มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกพลัง
สร้างสรรค์และร่วม
รับผิดชอบ  มี
เอกลักษณ์อันโดดเด่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1. โรงเรียนมี : 
     1.1  โครงสร้าง
ระดับชั้นการบริหารจัดการ
คล่องตัว 
     1.2  มาตรฐานการ
ปฏิบัติ งานสอดคล้องกับ
โครง สร้าง 
     1.3  การมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการ โรงเรียนในฝัน  
(ร่วมคิดร่วมท า ร่วมประเมิน
และร่วมรับผิดชอบ  ) 
   1.4  โรงเรียนที่มีผลงาน
แสดงลักษณะเด่นเฉพาะ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

80 85 85 85 1. โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 
2. โครงการจัดระบบ 
ICT ใน                          
การบริหารการศึกษา     
3. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
 

2. โรงเรียนให้บริการ
ทางการศึกษาได้
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริม
นักเรียนตามศักยภาพ
อย่างทั่วถึง 

1. ร้อยละของนักเรียนวัย 
เรียนในเขตบริการเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนบ้านแม่นะ 
2. ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาตามความสามารถ
และความสนใจ 
3. ร้อยละของนักเรียน 
ผ่านช่วงชั้นแต่ละชั้น 
4. ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จ าแนกตามกลุ่มปกติ      
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพิเศษ 
 

80 81 82 83 1.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 
3. โครงการแข่งทักษะ
วิชาการ 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
6. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
7. โครงการเด็กพิเศษเรียน
ร่วม 



๔๒ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

3. โรงเรียนเพ่ิมระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสงูข้ึน  เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและ
ผู้เก่ียวข้อง 

1. โรงเรียนมีระดับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สูงข้ึน 
2.  ร้อยละของผู้ปกครอง
และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

74.47 75 76 77 1.  โครงการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
3.  โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.  นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้
ด้วย    ตนเอง ใช้
เทคโนโลยี      
สารสนเทศ และการ
สื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  
มีนิสัยใฝ่รู้  เรียนเป็น  
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค ์
 

1. อัตราการอ่าน-เขียน 
ภาษาไทยของนักเรียนทุก
คน 
2. ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
3. อัตราการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด   
ห้องคอมพิวเตอร์   
ห้องค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่    
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐาน 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลงานจากการใช้  ICT 
6. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
 
 

68.25 70 70 70 1. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
การส่งเสริมการอ่าน 
3. โครงการวันส าคัญ 
4. โครงการแข่งทักษะ
วิชาการ 
5. โครงการเลข  คัด  
เลิก 



๔๓ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

2. นักเรียนมีทักษะใน
การด ารงชีวิต 
มีคุณธรรม มั่นใจใน
ตนเองและกล้า
แสดงออก 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การพัฒนาการด้านทักษะใน
การด ารงชีวิต 
- การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ทักษะทางสังคม 
- การจัดการและสร้างงาน
อาชีพ 
- การบริโภค 
2. ร้อยละนักเรียนที่กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 

90 91 92 93 1. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
การส่งเสริมการอ่าน 
3. โครงการวันส าคัญ 
4. โครงการแข่งทักษะ
วิชาการ 
5. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 
6. โครงการจัดระบบ ICT 
ในการบริหารการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 
8. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

3. นักเรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์  
ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย       

1. ร้อยละของนักเรียนที่
แสดงออกในด้าน 
 - การใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 - มารยาทไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานภูมิปัญญาไทย 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่
เผยแพร่ผลงานอันเกิดจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

90 91 92 93 1.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 
3. โครงการแข่งทักษะ
วิชาการ 
4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
5. โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
6. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
7. โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 
 

 
 
 



๔๔ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

4. โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  
เน้นการบูรณาการการ
เรียนรู้และการ
ด ารงชีวิต 

1. โรงเรียนมีองค์ประกอบ
ของหลักสูตร, หน่วยการ
เรียนรู้ที่บูรณาการและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย
สอดคล้องตามศักยภาพของ
นักเรียน 
2. ร้อยละนักเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงข้ึน 
ร้อยละของครูทีจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

80.13 
 
 
 
 
 
 

67.95 

85 
 
 
 
 
 
 

68 

85 
 
 
 
 
 
 

69 

85 
 
 
 
 
 
 

70 

1.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 
3. โครงการแข่งทักษะ
วิชาการ 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
6. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.ครู ผู้บริหาร 
กรรมการสถานศึกษา
และผู้เก่ียวข้องมีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการ 
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
2. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 
3.  ร้อยละผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
4. ร้อยละของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. จ านวนขององค์กร
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

83.46 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
2. โครงการวันส าคัญ 
3. โครงการพัฒนา
กิจกรรมชุมนุม 
 
 
 
 



๔๕ 

 

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                                                                          โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม ่

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. โรงเรียนเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละของจ านวน
อุปกรณ์พ้ืนฐานด้าน ICT ที่
ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 
2.ร้อยละของครูที่ใช้ ICT 
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
3.ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
สื่อ  ICT ในการแสวงหา
ความรู้หรือการสืบค้นข้อมูล 
4.ร้อยละของข้อมูลใน เว็บ
ไซด์ของโรงเรียนที่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 
5. ร้อยละของบุคลากร ใน
งาน / ฝ่ายที่น าข้อมูลสาระ
สนเทศและ ICT  มาพัฒนา
คุณภาพงานและการศึกษา 

82.63 85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  โครงการนิเทศการ
สอน 
3.  โครงการงานทะเบียน
วัดผล 
4.  โครงการพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมการอ่าน 
6. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 
8. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
9. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
10. โครงการกิจกรรมการ
อบรม ประชุม สัมมนา 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective 

ตัวชี้วัด                     
(Key Performance  

Indicators) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) กลยุทธ์ริเริ่ม 

(กลยุทธ์โครงการ) ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. โรงเรียนมีระบบ
เครือข่าย  ผู้เชี่ยวชาญ  
พ่ีเลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  
ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละของเครือข่าย  
ผู้เชี่ยวชาญ   
พ่ีเลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  
ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่สนับสนุนโรงเรียน
บ้านแม่นะ 
2.ร้อยละของระบบ
เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ   
พ่ีเลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  
ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ที่มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

81.76 85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการกจิกรรมการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
2. โครงการพัฒนากลุ่ม
งานบุคลากร 
3. โครงการจัดจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวและสรรหา
บุคลากร 
4. โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 
5. โครงการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ี 
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ส่วนที่ 5 

โครงการ/กิจกรรม ระยะ 5 ปี 
 

 
5.1 แผนงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      ปีการศึกษา 2564 – 2565 

1) ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา 2564 – 2565 
             (ให้จ าแนกเป็นรายปีโดยคาดคะเนจ านวนนักเรียนแต่ละปีและรายได้อื่นแต่ละปี) 
ท่ี รายได้แต่ละประเภท งบประมาณปีการศึกษา (บาท) 

2564 2565 รวม 
1. งบอุดหนุน    

    1.1 งบอุดหนุนการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน)       
         (1) ระดับก่อนประถมศึกษา 20,800 20,400 41,200 
         (2) ระดับประถมศึกษา 184,300 173,400 357,700 
         (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 201,250 198,240 399,490 
    1.2 งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
         (1) ระดับก่อนประถมศึกษา 12,000 11,500 23,500 
         (2) ระดับประถมศึกษา 50,200 48,000 98,200 
         (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 55,500 50,400 105,900 
    1.3 งบอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียน 240,201 222,500 462,701 
    1.4 งบอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 124,242 114,250 238,492 
    1.5 งบอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 123,548 114,680 238,228 

2. เงินบ ารุงการศึกษา 0  0 
3. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   40,5002 388,000 793,002 
4. เงินบริจาค 0 0 0 
5. อื่น ๆ 0 0 0 

รวมทั้งสิ้นประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,417,043 1341470 2,758,513 
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(2) ประมาณการรายจ่าย  ปีการศึกษา 2564 – 2565 
   (2.1) งบบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา 

ที่ รายจ่ายแต่ละประเภท จ านวนงบประมาณแต่ละปีการศึกษา 
แหล่ง

งบประมาณ 
1 งบบุคลากร 2564 2565 รวม  

 
1.จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน ..1..อัตราๆ เดือนละ..4,500... 
บาท 12เดือน 

54,000 54,000 108,000 งบอุดหนุน
รายหัวนร. 

 
(2) จ้างภารโรง จ านวน .......อัตราๆ เดือนละ........... บาท 
...........เดือน 

0 0 0 0 

 
(3) จ้าง............. จ านวน .......อัตราๆ เดือนละ........... บาท 
...........เดือน 

0 0 0 0 

 รวมงบบุคลากร 54,000 54,000 108,000 0 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุส่วนกลาง     
 (1) ค่าค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 0 0 0 0 
 (2) ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 
 (3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 
 (4) ค่า.............................................. 0 0 0 0 
 รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุส่วนกลาง 0 0 0 0 

3. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม     

 (1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
85,000 90,000 175,000 งบอุดหนุน

รายหัวนร. 

 (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครภุัณฑ์ 
30,000 35,000 65,000 งบอุดหนุน

รายหัวนร. 
 รวมค่าปรับปรุง ซ่อมแซม 115,000 125,000 24,000  

4. ค่าสาธารณูปโภค     

 (1) ค่ากระแสไฟฟ้า เดือนละ 15,000บาท .12เดือน 
180,000 190,000 370,000 งบอุดหนุน

รายหัวนร. 

 (2) ค่าน้ าประปา เดือนละ 120บาท ..12เดือน 
1,440 1,500 2,940 งบอุดหนุน

รายหัวนร. 
 (3) ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 103 บาท ...12. เดือน 1,236 1,300 2,536  
 (4) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนละ ...... บาท ... เดือน     
 รวมค่าสาธารณูปโภค 182,676 192,800 375,476  

5. ค่าหนังสือเรียน 240,201 222,500 462,701  
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 124,242 114,250 238,492  
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน 123,548 114,680 238,228  
8. ค่าอาหารกลางวัน 40,5002 388,000 793,002  
      
      
 รวมงบบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น 1,244,669 1,211,230 2,455,899  
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ส่วนที่ 6 

การบรหิารแผนไปสู่การปฏบิตัิ 
 

 
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
              

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ พ.ศ. 2563-2565 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะ ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังนี ้

1. หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน 

2. หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท า 
ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 

3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมี 

ส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ 

รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการองตระหนกัว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการ 

บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

โรงเรียนบ้านแม่นะก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่นะ ปี พ.ศ. 2563 -2565 ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) 
ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้ 

1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม ่
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2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม ่

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
- ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม ่
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม ่
- ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม ่

4 . A : ACTION น าข้อมูลท่ีได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น 
- มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้วางแผนจัดท า
โครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
 

ระบบการติดตามประเมินผล 
โรงเรียนบ้านแม่นะได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่นะ ปี พ.ศ. 2563 -2565 ดังนี ้
1. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
    5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
    5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน แล้ว 
6. น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ 

ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
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การรายงานผล 
1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/ 

กิจกรรม 
2. เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและ 

หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแมน่ะ 
ที่   38 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านแม่นะ ป ีพ.ศ.  2563 - 2565 

............................................................................................................................. 
 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่นะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานของชาติ และมาตรฐานของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมาหาชน) สมศ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาได้แก่การมีส่วนร่วมของคณะครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น านักเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนในระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 และสามารถน า
แผนพัฒนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ดังกล่าว 
โรงเรียนบ้านแม่นะ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 

2. นายการุณ  เมธา            ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการ           กรรมการ 
3. นางสาวโสภิดา  ทองดัง  ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวสนทยา  บาลเย็น  ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางบุณยากร  อมรมนตรี  ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวนิมัย  ไชยวงค์            ต าแหน่ง  ครู  ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ    
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและน า ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาในช่วง ปีการศึกษา 2562 – 2565   

 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ 
   ส่ัง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
       ลงช่ือ 
        (นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 
…………………………………………………………………………………………………….. 

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐ
ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐ
ต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดต้ัง
กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน 

หน้า 15 เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก ราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2560 ภาษีด้ วยท้ังนี้ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 
2. พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหล่ือมล้ าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของ
ก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 

 
3. วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 
 
4. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 

แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ * 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ 
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) * 8Cs ได้แก่ 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
(Cross – cultural Understanding) 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ ผู้น า
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(Collaboration,Teamwork and Leadership) 5) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ 
(Communications, Information and Media Literacy) 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Careerand Learning Skills) และ 8)ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
 
5. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปีไว้ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
■ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
■ ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
■ ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะท่ีตอบสนอง
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
■ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิต
หลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 

2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ( Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถของแต่
ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง36 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี
เหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการ เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตแลบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ
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ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 นโยบายกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล  ปีการศึกษา 2562 - 2565 

“นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ แก้ปัญหาได้ เหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ  NT 
และ O - NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” 
 
นโยบายโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ปีการศึกษา 2562 - 2565 

“นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อ่านออกเขียนได้ แก้ปัญหาได้ เหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
ทดสอบ NT และ O-NET สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”37 โมเดล Thailand 4.0Thailand 
4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความ
เหล่ือมล้ า และกับดักความไม่สมดุล  พร้อมๆกับเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปสู่  ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตาม
แนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  ควบคู่ ไปกับการ
เช่ือมโยงกับประชาคมโลก  ตามแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจาก  Thailand 4.0 คือ 

1. อยู่ใน “สังคมไทย  4.0” ท่ีเป็นสังคมท่ีมีความหวัง  (Hope) เป็นสังคมท่ีเปี่ยมสุข  (Happiness) 
และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์  (Harmony) เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียง  โดยมีคนชนช้ันกลาง เป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ  เกิดความเท่าเทียมในสังคม  ความเหล่ือมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 

2. เป็นคนไทย 4.0 ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต  เป็นคนทันโลกทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจและสามารถ
มีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีข้ึน น่าอยู่ขึ้น 

3. เป็นเกษตรกร  4.0 ท่ีหลุดพ้นจากกับดักความยากจน  โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่  (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการท่ีดีมีต้นทุนการผลิตต่ า 
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 

4. เป็น SME 4.0 ท่ีสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า 
ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ  ตลาดอาเซียนและ 
ตลาดโลก ท าให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึนและมีอนาคตท่ีสดใส 

5. เกิดจังหวัด  4.0 ท่ีมีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ  เศรษฐกิจขยายตัว  สามารถท างานในถิ่น
ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่เนื่องจากมีลู่ทางโอกาสและงานท่ีดี
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
 

 


