ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
(School Profile)
ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ตั้งอยู่ในซอย 21 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นความริเริ่มของพระราชนันทาจารย์ เจ้าอาวาสวัด
เวตวันธรรมาวาส ซึ่งขณะนั้ นดารงสมณศักดิ์เป็นพระมหาผล อก โชติ เนื่องด้ว ยท่านได้ พิจารณาเห็ นว่าเด็กๆ
ที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดนี้ต้องเดินทางไปเรียนที่วัดสร้ อยทอง ข้างสะพานพระราม 6 การเดินทางไม่สะดวก
เพราะไม่มีรถประจาทาง ต้องเดินไป ท่านจึงขออนุญาตตั้งโรงเรียนขึ้นบริเวณวัดเวตวันธรรมาวาส โดยใช้
ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ได้เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2483 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตาบล
บางซื่อ 6 เปิดสอนครั้งแรก มีชั้น ป.1 จานวน 2 ห้อง มีนักเรียน 60 คน และได้แต่งตั้ง นายศิริ สีดาโสม
ดารงตาแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมีพื้นที่ 7 ไร่ 47 ตารางวา อาคาร
เรียน 4 หลัง เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
อีกจานวน 1 ห้องเรียน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 542 คน มีข้าราชการครู 23 คน พนักงานราชการ 1 คน
ครูอัตราจ้าง 13 คน ลูกจ้างประจา 3 คน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดเวตวัน
ธรรมาวาส มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายศิริ สีดาโสม
นางสมวงษ์ แย้มพรายวงศ์
นายศรีจิตต์ หมายศรี
นายเฟื่อง นุชฉายา
นายรังสรรค์ ปานแก้ว
นางชูศรี จรุณทุต
นางทองหล่อ แก้วประยูร
นางปรีดา จันทรุเบกษา
นางอรพินท์ องศ์ศรีกูล
นางสมลักษณ์ นรพัลลภ
นางสมร นาคะสิงห์
นายปรีชา คกมิ
นายสุริยนต์ สุวรรณวงศ์
นางวรรณี บุญประเสริฐ

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่โท
ครูใหญ่เอก
ครูใหญ่เอก
ผอ.ร.ร. ระดับ
ผอ.ร.ร. ระดับ
ผอ.ร.ร. ระดับ
ผอ.ร.ร. ระดับ
ผอ.ร.ร ระดับ

9
9
8
8
8

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง
2483 – 2483
2483 – 2485
2485 – 2485
2485 – 2497
2497 – 2498
2498 – 2501
2501 – 2508
2508 – 2508
2508 – 2529
2529 – 2536
2536 – 2540
2540 – 2543
2543 - 2548
2548 - 2549

หมายเหตุ
รักษาการแทน
รักษาการแทน
รักษาการแทน
รักษาการแทน
รักษาการแทน
เลื่อนเป็น ผอ.ร.ร.2519

15
16
17
18
19

นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ
ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี
นางราเพย ธรรมพัฒนจิต
นางจันทนา ทองศรีงาม
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

ผอ.ร.ร. ระดับ 7
ผอ.ร.ร. ระดับ 7
ผอ.ร.ร. ระดับ 8
ผอ.ร.ร. ระดับ 8
ผอ.ร.ร. ระดับ 8

2549 - 2550
2550 - 2551
2551 - 2557
2558 – 2561
2561 – ปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
เว็บไซต์
อักษรย่อ
วันสถาปนาโรงเรียน
ที่ดิน
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
คาขวัญ
ปรัชญา
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้บริหารคนแรก
ผู้บริหารคนปัจจุบัน

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
188 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 21
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2585-0518 , 0-2985-6357 โทรสาร ต่อ 104
wetawan_school@yahoo.com
http : //www.wetawan-school.com
ส.ว.ธ.
1 มิถุนายน 2483
7 ไร่ 47 ตารางวา
หลวงพ่อสัมฤทธิ์ (จาลอง)
มีความสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สุวิชาโน ภว โหตุ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)
ต้นไทรผู้ดี
ฟ้า – ขาว
พระราชนันทาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
(ขณะนั้นดารงสมณศักดิ์เป็น พระมหาผล อก กโชติ)
นายศิริ สีดาโสม
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (16 พฤษภาคม พ.ค.2562)
ชั้น

จานวนห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาพิเศษ
รวมชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

2
2
2
6
2
2
2
2
3
3
1
15
21

ชาย
26
27
22
75
30
27
35
31
29
42
11
205
280

จานวนนักเรียน
หญิง
17
26
27
70
24
32
23
33
40
37
3
192
262

รวม
43
53
49
145
54
59
58
64
69
79
14
397
542

ตารางที่ 2 จานวนบุคลากร แสดงตาแหน่ง วิทยฐานะและเพศ ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ครู คศ. 3
ครู คศ. 2
ครู คศ. 1
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ช่วยราชการ
ครูธุรการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว

วิทยฐานะ
ผู้อานวยชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

เพศชาย (คน)
3
2
1
1
3
1
1
12

เพศหญิง (คน)
1
3
3
4
7
9
2
7
36

รวม (คน)
1
3
3
7
9
1
1
12
3
8
48

ข้าราชการครู
ที่
1

ชื่อ
นางวรุฬรัตน์

นามกุล
ภัทรกุลบดินทร์

ตาแหน่ง
วิชาเอก
ผู้อานวยการ ค.บ.การประถมศึกษา ,วท.ม.จิตวิทยาฯให้คาปรึกษา
ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นางปรารถนา
นางวัชรา
นางสาวทิพวรรณ
นางพรพัน
สาลินี
นางสาวพุธกันยา
นางจินตนา

เดชปัญญาวัฒน์
สิทธิพรม
รุ่งเทียม
อัสภาหุ
บุนนาค
ขวัญทอง
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางสาวกิ่งกาญจน์

เคหาบาล

นายศิรศักดิ์
นางจิราพร
นายศุภฤกษ์
นายชนะการณ์
นางสาวจุฑารัตน์

โพธิ์ศรีสุข
บุญนาน
ดารงวงศ์คาพวง
แก้วเกิด
แสงงิ้ว

นางสาวเบญจวรรณ

มาตย์คาจันทร์

นายดุรงค์กร
นางสาวสุทธิพันธุ์
นางสาวจีราภา
นางสาวณัฐฐา
นายธีรพงศ์
นางสาวสุดาชนก
นางสาวธีรพร
นางสาวอัจฉราพร

นุ่มเกลี้ยง
ม่วงฉาย
วงศ์สิริฉัตรชัย
นพเก้า
ภูงามดี
โคตรบัว
ทิวงศ์ษา
แก้วสุข

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ข่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.บ.ประถมศึกษา
(ศษ.บ.) สังคมศึกษา,(กศ.ม.)บริหารการศึกษา
(กศ.บ.)การศึกษาพิเศษ,
ค.บ.ภาษาไทย
รัฐประศาสตร์,(กศบ.) บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
(ค.บ.)ดนตรีไทย
(บธ.บ.)บริหารทรัพยากรมนุษย์
กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอุสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

ค.บ. การประถมศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.บ.ภาษาไทย
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การศึกษาพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. สังคมศึกษา

ครูอัตราจ้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13

ชื่อ
นายนุพล
นางสาวธันย์ชนก
นางสาวสุวัจนี
นางสาวกุลณัฐ
นางสาวพัชรี
นางโจซิลิน
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวภัทรลดา
นายศราวุฒิ
นางนิทรา
นายธวัชชัย

นามกุล
สนเท่ห์
แก้วแกมทอง
ฟูเฟื่อง
ยลพัธน์
บัวหอม
โคมิงโก้ ปาละกูล
ดวงภมร
เกิดกาไร
บัวพก
สถิตย์พงษ์
ชมชิตนุช

ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูธุรการ

วิชาเอก
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
ค.บ.5ปี(นาฎศิลป์ศึกษา)
A.B.Economics
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การสอนภาษาจีน
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนฯ-นวตกรรมการศึกษา
ศศ.บ.การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยว

ตารางที่ 3 อาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารเรียน อาคารประกอบ
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
โรงอาหาร
ห้องน้าห้องส้วม
ลานเอนกประสงค์
อาคารบ้านพักครู

จานวน
4 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
2 สนาม
1 หลัง

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน
Context analysis
ผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยจากการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินการโดยใช้หลักจิตตปัญญาศึกษา การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การคิดเชิงระบบ และการ
วินิจฉัยองค์การด้วย SWOT ซึ่งสรุปประเด็นสถานภาพของโรงเรียนได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1 โครงสร้างและนโยบาย
1. มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน
2. มีนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
S2 ผลผลิตและบริการ
1. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
2. มีความรู้ความสามารถ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตสาธารณะ
M1 : บุคลากร
1. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการทางาน
3. ครูอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ครูร่วมมือร่วมใจทางานเป็นทีม
5. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลง
M2 : ประสิทธิภาพทางการเงิน
1. มีการจัดทาแผนงบประมาณที่โปร่งใสและชัดเจน
2. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่กาหนด
3. งบประมาณใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4.ใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
M3 : วัสดุทรัพยากร
1. วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
2. สถานที่และแหล่งการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
M4 : การบริหารจัดการ
1. การจัดการบริหารเป็นระบบ
2. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

ปัจจัยภายใน ด้าน W โครงสร้างและนโยบาย (จุดอ่อน)
S1 โครงสร้างและนโยบาย
1. โครงสร้างการบริหารงานซ้าซ้อน
S2 ผลผลิตและบริการ
1. ผลการทดสอบระดับชาติต่า
2. ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
M1 : บุคลากร
1. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีภาระงานมากเกินไป รับผิดชอบงานที่ไม่เหมาะสม
2. ครูบางส่วนประสบการณ์น้อย
3. ขาดแคลนครูตรงตามวิชาเอก
4. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน
5. ครูใช้การสอนที่ไม่มีการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ครูขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
7. ครูขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
M2 : ประสิทธิภาพทางการเงิน
1. งบประมาณในบางกิจกรรมกระชั้นชิดมากเกินไป
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
M3 : วัสดุทรัพยากร
1. สื่อและอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. โรงเรียนขาดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
M4 : การบริหารจัดการ
1. ขาดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล
การให้คะแนนปัจจัยภายนอกด้านโอกาส O
S : สังคมวัฒนธรรม
1. ชุมชนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง
3. ชุมชนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
T : เทคโนโลยี
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้รู้ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
2. ที่ตั้งของโรงเรียนมีการเดินทางสะดวก
3. การประชาสัมพันธ์กว้างขวางและรวดเร็ว
4. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
5. มีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่าต่างจังหวัด
6. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วถึง

E : เศรษฐกิจ
1. มีหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ
2. ผู้ปกครองมีรายได้ส่งเสริมการศึกษา
P : นโยบาย กฎหมาย การเมือง
1. มีการกาหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัย
2. มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. รัฐบาลมีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับและมีนโยบายเรียนฟรี
ปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค T
S : สังคมวัฒนธรรม
1. ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
2. บางครัวเรือนมีรายได้ต่า ขาดกาลังสนับสนุนด้านการศึกษา
3. ค่านิยมในการดาเนินชีวิตเปลี่ยนไปโดยเน้นที่วัตถุนิยมมากขึ้น
4. สถานะครอบครัวส่วนใหญ่หย่าร้าง
T : เทคโนโลยี
1. ใช้เทคโนโลยีอย่างขาดการรู้คิด
2. ขาดการตระหนักถึงโทษของเทคโนโลยี
3. ผู้ปกครองสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมปล่อยปละละเลย
E : เศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจฝืดเคืองและผู้รับบริการมีฐานะยากจน
2. ผู้ปกครองขาดวินัยทางการเงิน
3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมีความล่าช้า
P : นโยบาย กฎหมาย การเมือง
1. ชุมชนขาดความสนใจทางกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐ
2. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. บางนโยบายไม่สอดคล้องกับภารกิจ

ส่วนที่ 3
แนวคิดและทิศทางในการจัดการศึกษา
(Strategic Planning and Formulating)
จากผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นาผลนั้นมาร่วมกันวางแผนกาหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นความปรารถนาและภาพที่ต้องการในอนาคตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา จึงกาหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้
อุดมการณ์การพัฒนาโรงเรียนของ
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
“พัฒนาคุณภาพครูสู่เป้าหมายการสร้างคุณภาพนักเรียน”
วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุง่ สร้างคนไทย 4.0 บนพื้นฐานคุณธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการศึกษา”
ค่านิยม
พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ให้เป็นคนไทย 4.0 มี ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
2. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงปรสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม รักการทางาน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (GOAL)
1.พัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ให้เป็นคนไทย 4.0 มี ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน

2. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม รักการทางาน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษาแก่นักเรียน
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ ทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
4. เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
4.ส่งเสริมการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6. เสริมสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน หรืองานอาชีพ
7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2.ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1 .เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. สร้างและกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ต่อเนื่อง ยั่งยืน
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัด
การศึกษา
อัตลักษณ์
ลูกเวตวัน มีสัมมาคารวะ
เอกลักษณ์
นิยมไทย แต่งไทย ไหว้สวย
มาตรการส่งเสริม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ส่วนที่ 4
การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation)
โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
การศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิ จ ตั้ ง แต่ ก ารช่ ว ยให้ ค นมี คุ ณ ภาพมี ค วามรู้ ค วามสามารถ อ่ า นออก เขี ย นได้ คิ ด เป็ น มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมใน
ระยะยาว จากบทบาทหน้าที่ที่สาคัญหลายประการดังกล่าว การศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะส่งผลที่ดีต่อคนให้มี
ทักษะการคิด การดารงชีวิตในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในศตวรรษ
ที่ 21
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา ผลิตกาลังคนให้มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
การเรีย นรู้ ในการพัฒ นาผู้ เรี ยน มีภ าระกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ สามารถ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาทาง
การศึกษาของโรงเรียนจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภูมิความรู้ทางด้าน
การศึกษา มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้นาในการบริหารคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ในหลักการ
บริหาร เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ เป็นผู้ชี้นาทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง กล้าคิด กล้านา กล้าทา และกล้าเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้
ผู้นาองค์กรมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งต้องรู้จักนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การพัฒนาองค์กรประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้ตระหนักเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเกิดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการชีวิตประจาวันได้ และมีความสามารถทางการคิ ดสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กับนานาประเทศได้ ได้ศึกษาหลักการบริหาร
เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ สู่การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้การพัฒนา
การศึกษาประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
คติพจน์การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้กาหนดคติพจน์การบริหารจัดการ ว่า “9 YEAR FOR
1 LIFE” (เก้าปี สร้างหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพ) หมายความว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่
1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมระยะเวลาที่นักเรียน 1 คน ต้องใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนในโรงเรียนวัดเวตวัน
ธรรมาวาส แห่งนี้จะต้องเป็นช่วงเวลา 9 ปี ในการพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้มีคุณภาพ ตามจุดหมายของการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา (เก่ง) มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ในรูปแบบ LIFE MODEL ดังนี้
Learning การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จาก
กระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)
Imagine การสร้างนักเรียนให้มีจินตนาการเพราะจินตนาการคือการสร้างความติดสร้างสรรค์
Fun การทาให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้วยความสนุก และมีความสุขที่จะเรียนรู้
Experience การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้นักเรียน
ยุทธศาสตร์การบริหาร รูปแบบ “OPENMIND”
การขั บ เคลื่ อ นสู่ เ ป้ า หมายนั ก เรี ย นคุ ณ ภาพ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร รู ป แบบ
“OPENMIND” (การเปิดใจ) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างโอกาส ทางการศึกษา (Opportunity : O)
สร้างโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ การค้นหาโอกาสของสถานศึกษา และนาโอกาสของสถานศึกษามาเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความท้าทายในการแก้ปัญหา (P : Problem no problem)
ความท้าทายในการแก้ปัญหา โดยมองปัญหาไม่ใช่ปัญหา มองข้อจากัดไม่ใช้อุปสรรคในการ
พัฒนา
แต่ เ ป็ น การสร้ า งความท้ า ทายในการท างานให้ เ ป็ น แรงขั บ ที่ มี คุ ณ ค่ า ในการผลั ก ดั น ให้ ท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อขจัดปัญหาและข้อจากัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (E : Environment)
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสม และกระตุ้นการอยากทางาน
สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา หมายถึง ตัวบุคคล วัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการทางาน ตลอดจนอาคารสถานที่ที่ดี มีผลต่อ
การทางาน หากสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น บุตรหลานที่อยู่ ในครอบครัว
อบอุ่น ก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ทนต่อปัญหาอุปสรรค และมีแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือการหาทางออกที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแนวคิดในการจัดการศึกษา (N : Notion)
การมีความเข้าใจแนวคิดและการนาแนวคิดในการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
สนองตอบตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของแต่ละบุคคลมาสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างแรงจูงใจ (M : Motivation)
การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับ การจูงใจในการทางาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจาเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะทาให้ครู บุคลากร
ทางานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจครู บุคลากร เพราะ ครู บุคลากรตอบสนองต่องานและวิธี
ทางานของโรงเรียนแตกต่างกัน การจูงใจครู บุคลากร จึงมี ความสาคัญ สามารถสรุปความสาคัญของการจูงใจ
ในการทางานได้ดังนี้

1. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทา หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการ
ทางานใดๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทางานสูง ย่อมทาให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระทาให้สาเร็จ
ซึ่งตรงกันข้ามกับ บุคคลที่ทางานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ที่ทางานเพียงเพื่อให้ผ่านไปวันๆ
2. ความพยายาม (Persistence) ทาให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนา
ความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ท้อถอยหรือละ
ความพยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสาเร็จ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทางานหรือวิธีทางานในบางครั้ง ก่อให้เกิการค้น
พบช่องทาง ดาเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลสาเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง
เป็นเครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลกาลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ให้ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการทางานสูง เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่สาเร็จบุคคล
ก็มักพยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีขึ้นในทุก วิถีทาง ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
ทางานจน ในที่สุดทาให้ค้นพบแนวทาง ที่เหมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไป จากแนวเดิม
4. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทางานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
และการมุ่งมั่นทางานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการทางาน (work
ethics) ผู้มีจรรยาบรรณในการทางาน จะเป็นบุคคล ที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการทางาน
ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทาใน
สิ่งที่ไม่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ (I : Integration)
ส่งเสริมการทางานร่วมกันภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานต่างๆ
ชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่
หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ นาศักยภาพเฉพาะมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่
กาหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการประสาน
กลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์
เพื่อสนับ สนุนเป้ าประสงค์ที่สาคัญของการจัดการศึกษา การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น มากกว่าความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบ
ภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเครือข่าย (N : Network)
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา ทั้งเครือข่ายภายใน เครือข่ายภายนอก เป็นการสร้างการ
มีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับ
บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของโรงเรียน ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ให้ความร่วมมือและทางานใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (D : (Development)
เป็นการจัดการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาแก้ไข ในส่วนที่เป็นยังไม่
บรรลุเป้าหมาย โดยทาอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย OPENMIND MODEL
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความท้าทายในการ
แก้ปัญหา (P : Problem no problem)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา (Opportunity : O)

Process
Learning
Imagine
Fun
Experience

Output
ดี เก่ง (มีปัญญา)
มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ
(I : Integration)

เก้าสร้างหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
ที่ 7
ด้าน
เครือข่าย
(N :
Network)

Input
ครู
นักเรียน
ผู้บริหาร

9 YEAR FOR 1 LIFE

ยุทธศาสตร์
ที่ 8
ด้านการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
(D :
(Develop
ment)

Outcome

นาสู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อ
การจัดการ
เรียนรู้
(E :
Envilonm
ent)
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
ด้านแนวคิด
ในการจัด
การศึกษา
(N :
Notion)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างแรงจูงใจ
(M : Motivation)

จากทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้กาหนด
กรอบการพัฒนาในมุมมอง 4 มิติ ได้แก่ มุมมองด้านนักเรียน มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา และมุมมองด้านการเงิน กรอบการดาเนินงานตามหลักการ Balanced Scorecard โดย
กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมายระยะ 5 ปี จัดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ น าสู่ การปฏิ บั ติ เ พื่อ ให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลงไปในทิศ ทางที่ต้ องการและการปฏิ บัติ ที่เ ป็ นเลิ ศ
(Best Practice)รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และตารางดังต่อไปนี้
แผนที่ยุทธศาสตร์
(Strategy Map)

“มุ่งสร้างคนไทย 4.0 บนพื้นฐานคุณธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการศึกษา”

จัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคง

พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

การบริหารจัดการหลักสูตร

ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

คุณภาพการสอน

คุณภาพของครู
งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา

ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรูอ้ ย่างมี
คุณภาพ

คุณภาพงานวิจัย

จัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา

การใช้ประโยชน์จาก
สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ขวัญกาลังใจของครู
การระดมทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ 1.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษาแก่ผู้นักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
70
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

80

90

95

98

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ ทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2560 2561 2562

ร้อยละของผู้เรียนแสดงออกทาง 80
พฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธี ต่อต้านการ ทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข

80

90

2563 2564 โครงการ/กิจกรรม
95

98

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดจากยาเสพ
ติดและอบายมุข
โครงการโรงเรียน
สุจริต

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
80

80

90

95

98

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ชีวิต มีความปลอดภัยจาก
ภาวะเสี่ยงต่างๆ

2560

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2561 2562

90

95

98

99

100

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
70
ความสามารถในการอ่าน
เขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียน
งานบริหาร
ปลอดการอ่านไม่ออก วิชาการ
เขียนไม่ได้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดย
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active
Learning)

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
70

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการ งานบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบ
วิชาการ
โครงงานบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียน7.
โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตร

75

80

85

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาทักษะ งานบริหาร
ภาษาอังกฤษและ
วิชาการ
ภาษาที่ 3 เพื่อการ
สื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
โครงการรอบรู้
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกลยุทธ์ที่ 4 .ส่งเสริมการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

70

โครงการ/กิจกรรม

90

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
70

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบ

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกลยุทธ์ที่ 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
เป้าหมาย (ร้อยละ)
กลุ่มงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2563 2564 โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
70
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ

75

80

85

90

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบ

งานบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน หรืองานอาชีพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 70
พร้อมให้นักเรียนในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการ
ทางาน หรืองานอาชีพ

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการยกระดับ
งานบริหาร
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาการ
เรียนโครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21
โครงการสหกรณ์
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
70

75

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการ
ดาเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
80

85

90

95

100

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
งานบริหาร
กระบวนการ PLC วิชาการ
พัฒนาครูสู่คุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564 โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562

ร้อยละ ของครู ที่มีการจัดการ 80
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

85

90

95

100

โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
แผนการจัดการ
เรียนรู้
โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการ
สอน

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหา
วิชาการ
งานบริหารงาน
บุคคล

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ ของนักเรียนที่ได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการดูแล
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
100

100

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอาหาร
กลางวัน
โครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กีฬา ดนตรี

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ ของนักเรียนที่ได้รับ
การสร้างและกระจายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
100

100

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม
.โครงการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน
โครงการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการห้องสมุด
โรงเรียน.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เรียนฟรี15ปี)

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินการ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
100

100

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม
โครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละจานวนแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562
50

60

70

80

90

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564 โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ 80
ความเข้าใจการจัดการขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติการคัดแยกขยะได้

85

90

95

100

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา งานบริหาร
คุณภาพชีวิตที่เป็น ทั่วไป
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ต่อเนื่อง ยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564 โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562

ร้อยละของงาน โครงการ
80
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่ดาเนินการ
ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด

85

90

95

100

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
2563 2564
2560 2561 2562

ร้อยละของความพึงพอใจต่อ 80
การบริหาร โดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริหารจัดการศึกษา
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลการดาเนินงาน

85

90

95

100

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริม
งานบริหาร
บทบาทหน้าที่ของ
วิชาการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
และ ชุมชน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เรียนฟรี15ปี)
โครงการการเงิน
และพัสดุ
โครงการควบคุมภายใน
โครงการค่า
สาธารณูปโภค
โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ส่วนที่ 5
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(Code of Practices)
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์

ผู้บริหารโรงเรียน

งานวิชาการ

งานบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบุคคล

งานบริ หารทัว่ ไป

เพื่อให้การบริหารงานจัดการศึกษา เป็นไปตามปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน จึงได้กาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไว้ดั้งนี้
1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
1. ศึกษานโยบายการจัดแผนการศึกษาของขาติ แนวทางการปฏิรูปการของกระทวงศึกษาธิการและ
ของโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
2. สารวจ สภาพ ความต้องการ ปัญหา ความจาเป็นก่อนหลัง เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียน
3. วางแผนปรับปรุงโรงเรียน เพื่อสนองนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
4. ร่วมมือ แก้ไข ปัญหาอุปสรรค และพัฒนาโรงเรียนให้อยู่ในแนวหน้า
5. ให้การสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
6. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
1. บริหารงานทุกด้านให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย ของทางราชการ
และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการกระทรวงศึกษาธิการ
3. กาหนดนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ถือปฏิบัติเข้าใจตรงกันและนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
4. กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ตรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5. ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ไว้อย่างเพียงพอ
6. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยให้โอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
7. ควบคุม กากับ ติดตาม แนะนาแก้ไข ปัญหาต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการอื่นเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
8. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมในต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชนและหน่วยงาน องค์กรของภาครัฐ
และเอกชน
3. บทบาทและหน้าที่ของครู
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มรรยาทและวินัย
ตามระเบียบประเพณีครู
2. ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยยึดระเบียบทางราชการเป็หลักในการ
ดาเนินงาน
3. ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
4. พัฒนาตนให้ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยนาวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียน
การสอน
5. ตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ และอดทนด้วยความจริงใจ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ
6. ให้ความรัก ความเมตตา แก่นักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและตั้งใจอบรมสั่งสอนให้เต็ม
กาลังความสามารถ
7. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นเลิศ และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน และอื่นๆ ให้พัฒนาขึ้น
8. กากับ ติดตามและประเมินผล การเรียนของนักเรียนพร้อมรายงานผลให้ผู้บริหาร และ
ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
9. มีความรัก ความสามัคคี ความจริงใจ ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ให้ความช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน
10. ไม่แสดงกริยา วาจา อารมณ์ ที่เหมาะสม ไม่นินทาและให้ร้ายต่อนักเรียนและผู้ร่วมงาน

4. บทบาทบุคลากรอื่นทางการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกาลัง เต็มความสามารถ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
3. ดูแล บารุง รักษา ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสถานที่ดีและใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. ให้ความช่วยเหลือแก่ครู อาจารย์ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ
5. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
6. ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน กับครูอาจารย์และนักเรียน
7. แนะนาตักเตือนนักเรียนที่ประพฤติผิดและรายงานให้ฝ่ายปกครองทราบเพื่อหาทางแก้ไข
8. ไม่ควรเสพของมึนเมาสูบบุรี่ต่อหน้านักเรียน
9. ไม่เล่นกับนักเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
10. ไประพฤติตนในทานองชู้สาวต่อนักเรียน
5. บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
1. ศึกษาทาความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนให้
เข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
2. ให้ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย
ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
3. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติ ตลอดจนดูแลการเรียนของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. ติดต่ อกับ โรงเรี ย นอย่ างสม่าเสมอเพื่ อรับทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาเกี่ย วกับการเรีย น
ตลอดจนความประพฤติของบุตรหลานในโรงเรียนได้รับทราบ
5. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยเสียสละทั้งกาลังกาย กาลังใจ
และสติปัญญา และกาลังทรัพย์ เพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความเต็มใจ
6. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน
Student Cade of Conducts
โรงเรียนได้กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน และสร้างเสริมความมีระเบียบ
วินัยของโรงเรียน ดังนี้
7. บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อโรงเรียน
1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้อง ตามที่โรงเรียนกาหนดและรักษาเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของเครื่องแบบอยู่เสมอ
2. นักเรียนต้องมีระเบียบวินัยอันดีงาม เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของ
บ้านเมืองและโรงเรียน
3.
นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพและวัย มีความสุภาพ อ่อนโยน ทั้ง กาย วาจา
ใจ ต่อครู อาจารย์ โดยไม่เสแสร้ง
4. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาที่กาหนด ไม่ขาดเรียน และเข้าห้องเรียนตรงเวลา
5. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทของครู อาจารย์
6. นักเรียนขยันทาแบบฝึกหัด การบ้าน การงาน กิจกรรมที่ครู อาจารย์มอบหมาย และเสร็จทัน
ภายในเวลาที่กาหนดให้
7. นักเรียนต้องดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนอาคารสถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบ บารุงรักษาไม้
ดอก ไม้ประดับ
8. นักเรียนไม่เล่นการพนันทุกชนิด และไม่เสพสิ่ งเสพติดทุกชนิดและมีสื่อลามก ทั้งในและนอก
โรงเรียน
9. นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคือ โดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เช่น สถานบันเทิงเริงรมย์
10. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณ ของโรงเรียน
11. นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และหมู่คณะ
12. การมาโรงเรียนในวันหยุด นักเรียนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ปกครองด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
13.
นักเรียนพึงช่วยกันรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์ของโรงเรียนมิให้บุบสลายแตกหัก ถ้าเกิดความ
เสียหายขึ้นนักเรียนจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่โรงเรียน
8. บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
1. ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื่อ เผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน
2. นักเรียนต้องมีความรัก ความสามารถ ในหมู่เพื่อน พี่ น้อง ไม่ก่อทะเลาะวิวาท และชักนากัน
ไปในทางเสื่อมเสีย
3. นักเรียนรุ่นพี่ต้องให้ความดูแล ช่วยเหลือ แก่นักเรียนรุ่นน้อง

4. นักเรียนต้องแนะนาให้คาปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนที่ประพฤติผิด เช่น ดื่มสุรา สูบบุรี่ เล่นการ
พนัน เสพยาเสพติด และแจ้งให้ครูประจาชั้นครูที่ ปรึกษาหรือครูฝ่ายปกครองทราบเพื่อหาวิธีการป้องกัน
แก้ไขต่อไป
5. นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถ
ของเพื่อน
6. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน
7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน

ส่วนที่ 6
การควบคุมกากับติดตาม การวัดประเมินผล และรายงานผล
(School Accountability)
การดาเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ด้วยการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) มอบหมายงานให้คณะครู บุคลากรได้
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง จัดระบบการควบคุม กากับ
ติดตาม วัดประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการมีส่ วนร่วมของ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. การควบคุมกากับติดตาม
1.1 ผู้บริหารหรือกาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมกากับติดตามการดาเนินงาน
1.2 ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ
1.3 นิเทศ ติดตามให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรค และการช่วยเหลือสนับสนุน
2. การวัดประเมินผล
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดประเมินผล
3.2 สร้างเครื่องมือในการวัดประเมินผล
3.3 ดาเนิ น การวัด ประเมิ น ผลทั้ง ก่อ นการด าเนิน โครงการ/กิจ กรรม เพื่ อดูแ ลความเป็ นไปได้
ระหว่างดาเนิ นการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดาเนิน และเมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน
3. การรายงานผล
3.1 รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะและเมื่อสิ้นสุดแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
3.2 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้งคณะทางานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุง แก้ไข และกาหนดทิศทางการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดระดับเหนือขั้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนอย่างบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้หลั กการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม การคิดเชิงระบบ และการวินิจฉัยองค์การในการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน เพื่อ
ร่วมกันวางแผน กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา และนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า รวมทั้งทักษะในการนาองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหาร
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียนสู่แผนงานและระดับ
บุคคล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการและการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โดยมีการควบคุม การวัดประเมินผลการดาเนินงานให้มีการพัฒนาและเป็นไป
อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 7
สัตยาบัน
(Agreement)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ขอให้สัญญา
ต่อชุ มชน จะร่ ว มมื อร่ ว มใจการพัฒ นาศึกษาของชุ มชน ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาโรงเรียนนี้ ให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียนโดยตรงตามบทบาท
หน้าที่แต่ละฝ่ายที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาทางโรงเรียน
ทุกคนมีคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ ในจุดประสงค์ของหลักสูตร และจุดเน้นของโรงเรียน
จึงได้ให้สัตยาบันและลงนามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฉบับนี้
(ลงชื่อ)………………………………………………………….ประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)

(ลงชื่อ)…………………………………………………………..ผู้บริหารโรงเรียน
(นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..ตัวแทนครู
(…………………………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………………………………..ตัวแทนนักเรียน
(...................................................)

การให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ปีพ.ศ. 256๒ – 256๖
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ……….…./………….… เมื่อวันที่……………………ที่ประชุมได้
พิจารณาร่ างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้จัดทาขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษ า
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้นา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ปี พ.ศ.256๒ – 256๖ ใช้เป็นกรอบแนวทางและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีของโรงเรียน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (พ.ศ.256๒-256๖ ได้ดาเนินการ
พั ฒ นาจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ที่ มี ร ะบบ มี ทิ ศ ทาง มี ร ะเบี ย บแบบแผน
ตอบสนองต่อแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ.256๑-25๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยการส ารวจสภาพของโรงเรี ย น
จากรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรั บรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี
SWOT (SWOT Analysis) กาหนดเป็นวิสัยทัศน์โรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง

(นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
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