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ค าน า 

 

 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ได้วางแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 โดย

ยึดนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และความต้องการจ าเป็น

ของสถานศึกษา 

 แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ส าเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/ฝ่าย  ซึ่งจะช่วยให้

การบริหารงานและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 

 

 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1   
สภาพปัจจบุันของโรงเรยีน 

1. สภาพทั่วไป 
 

  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์   ท่ีต้ัง 259/444 ซอยปรีดพีนมยงค์ 13  แขวงพระโขนงเหนือ   
เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  10110   โทร 0 2391 2625   โทรสาร 0 2382 3249   website www.pbw.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เนื้อที ่3 ไร่  2  งาน  76  ตารางวา   
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์   ก่อ ต้ังเมื่ อ พ .ศ.  2498  เปิดท าการสอน ต้ังแต่ระดับ ช้ันอนุบาล ถึ ง                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ต้ังอยู่เลขท่ี 259/444  ซอยปรีดี พนมยงค์ 13  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ           
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ต้ังอยู่ในอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ในท่ีดินของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ปัจจุบันโอนเป็นการเคหะแห่งชาติ  ซึ่งมีเนื้อท่ีจ านวน 1 ไร่ 2 งาน 88  ตารางวา  พร้อมอาคารตึกช้ันเดียวจ านวน      
2  หลัง  หลังละ  2  ห้องเรียน (ได้รื้อก่อนสร้างเป็นตึกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ในปัจจุบัน) และอาคาร ทรง
ไทย 1 หลัง  ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนช้ันอนุบาล  เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2498  โดยต้ังช่ือว่า 
“โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์” สังกัดแผนการศึกษาอนุบาล  กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา 
 วันท่ี  1  ตุลาคม  2523  โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติ
การโอนโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2523 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม  2524 การเคหะแห่งชาติได้ยกกรรมสิทธิ์การใช้
ท่ีดินเพิ่มให้อีก 1 แปลง มีเนื้อท่ี  1  ไร่  3  งาน  88  ตารางวา  ซึ่งติดกับแปลงท่ีดินเดิม (เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 วา 88   
ตารางวา) ให้กับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  รวมเป็นเนื้อท่ีผืนเดียวกัน  รวม 3 ไร่ 2 งาน 76 
ตารางวา  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบ     
(ปีการศึกษา 2550) ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

1)   กลุ่มบริหารด้านวิชาการ 
2)   กลุ่มบริหารด้านงบประมาณ 
3)   กลุ่มบริหารด้านการบริหารงานบุคคล 
4)   กลุ่มบริหารด้านการบริหารท่ัวไป 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ – สกุล นายสุวรรณ  ยะรังวงษ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง โทรศัพท์     
02391 2625   e-mail  : suwan_tu @hotmail.com ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 26 พฤศจิกายน 2558 จนถึง
ปัจจุบัน  
  2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  1   คน 
   2.1 ช่ือ - สกุล นายศรีจันทร์  ปัสสาค า   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โทรศัพท์  0 2391 2625 .e-mail: srijan190823 @gmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  11 กันยายน  2558 
 
 
 
   

mailto:PETCHAT@thaimail.com
mailto:ijan190823@gmail.com


3 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ มีผู้บรหิารโรงเรียนตั้งแตเ่ริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ปี  พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง 

 

1 
 

นางพิศวง หัสนันท์ 
 

พ.ศ.  2498 - พ.ศ.  2510 

2 นางไพลิน บูรณสัมฤทธิ์ พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2533 

3 
นางฆรณี ธาระวานิช 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการรักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน) 

พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 

4 
 

นายชัยยุทธ บุณย์สวัสด์ิ 
 

พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535 
 

5 
 

นางอาร ี ชุ่มเมืองปัก 12 พ.ย. 2535 – 30 ก.ย. 2543 
 

6 
 

นายบัณฑิต พัดเย็น 13 ก.ย.  2543 – 30 ก.ย. 2549 

7 
 

นายชิงชัย  บุษยลาภ  ไทยเดช 
 

1 ต.ค. 2549 – 1 พ.ค. 2550 

8 
นายไพศาล   เทียมเวช 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์) 

2 พ.ค. 2550 – 8 ก.ค. 2550 

 

9 
 

นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ 9 ก.ค.  2550 – 30 ก.ย. 2558 

10 
นายศรีจันทร์  ปัสสาค า 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์) 

1 ต.ค.2558 – 26 พ.ย.2558 

 

11 
 

นายสุวรรณ  ยะรังวงษ ์
 

26 พ.ย.2558 – 30 กันยายน 2561 

 

12 

 

นางวันทนา  บัณฑรวรรณ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการรักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน) 

1 ต.ค. 2561 – 11 ต.ค. 

 

13 
 

นางพีรานุช  ไชยพิเดช 
 

11 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
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อาคารเรียน 
 1. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ช้ัน (อาคาร 1) จ านวนห้องเรียน ห้องพิเศษ 15 ห้อง สร้างด้วยเงิน
งบประมาณ 2513 จ านวน 1,500,00 บาท  
 2. อาควรเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ช้ัน (อาคาร 2) จ านวนห้องเรียน 10 ห้อง (ปัจจุบันชั้นล่างปรับปรุงเป็น
ห้องสมุดโรงเรียน) สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2518 จ านวน 3,000,000 บาท งบประมาณปี 2519 จ านวน 450,000 
บาท  
 3. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 4 ช้ัน (อาคาร 3) มีช้ันดาดฟ้าสามารถใช้เป็นท่ีเรียนกิจกรรมได้ มีห้องเรียนห้อง
พิเศษ จ านวน 48 ห้อง สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2526 – 2528 จ านวน 16,332,000 บาท 
 4. โครงหลังคาอเนกประสงค์คลุมสนามหน้าโรงเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2554  เป็นเงิน 2,196,800 บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 อาคาร 3 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน และห้องพิเศษภายในอาคารท้ัง 3 หลัง 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์ ปีการศึกษา 2559 
ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม
ทั้งหมด 

ปกติ MEP รวม ปกติ MEP รวม ปกติ MEP รวม 
อนุบาล 3 ขวบ 3 - 3 42 - 42 42 - 42 84 
อนุบาลปีที่ 1 3 2 5 28 17 45 44 21 65 110 
อนุบาลปีที่ 2 3 2 5 26 27 63 43 23 66 129 

รวมอนุบาลศึกษา 9 4 13 96 44 150 130 44 174 323 
ป.1 4 2 6 52 30 82 47 27 74 156 
ป.2 4 2 6 59 32 91 74 26 100 191 
ป.3 4 2 6 58 26 84 57 24 81 165 
ป.4 4 2 6 70 23 93 74 18 92 185 
ป.5 4 2 6 59 13 72 67 18 95 167 
ป.6 4 2 6 78 14 92 59 12 71 163 

รวมประถมศึกษา 24 12 36 376 138 514 378 125 513 1027 
รวมทั้งหมด 33 16 49 472 182 664 508 169 687 1350 
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ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  ปีการศึกษา 2559 
ณ เดือน มิถุนายน 2559 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - 1 
ข้าราชการครู 7 35 - 32 10 - 42 
พนักงานราชการ - 2 - 2 - - 2 
ครูอัตราจ้าง 4 28 - 31 1 - 32 
ลูกจ้างประจ า 0 8 8 - - - 8 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 14 18 - - - 18 

รวม 
17 87 26 65 13 -  

104 104 
 

หมายเหตุ  :   ข้าราชการครูไปช่วยราชการ ท่ีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1  จ านวน 1 คน 
                  ลูกจ้างประจ าไปช่วยราชการท่ี สพท. สุพรรณบุรี จ านวน 1 คน 
 

ครูชาวตา่งชาต ิ
ต าแหน่ง เพศ วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
 ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูชาวต่างชาติ 3 10 - 13 - - 13 
ครูจีน - 2 - 2 - - 2 
ครูชาวต่างชาติ (บริษัท) 2 - - 2 - - 2 

รวม 
5 12 - 17 - -  

17 17 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 

(ANUBAN PHIBUNWES SCHOOL : WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 
1.   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
2.   ซื่อสัตย์สุจริต  
3.   มีวินัย 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยู่อย่างพอเพียง 
6.   มุ่งมั่นในการท างาน 
7.   รักความเป็นไทย 
8.   มีจิตสาธารณะ 
9.   มีความกตัญญู 
10. มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

(ปญฺญา  โลกสฺสมิงฺ  ปชฺโชโต) 
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก 

*************************************** 

ค าขวัญโรงเรียน 
“ความรู้ดี  มีคุณธรรม น าสังคม ชื่นชมความเป็นไทย กา้วไกลสู่สากล” 

*************************************** 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
“กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานความเป็นไทย 

*************************************** 
เอกลักษณ์ 

“เน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์” 

*************************************** 
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สีประจ าโรงเรียน 
“ฟ้า – ขาว” 

*************************************** 
 

 
 

 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวัด 

*************************************** 

 
 
 

 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนมาตรฐานสากล 

*************************************** 
ภาพความส าเร็จ 

อนุบาลพิบูลเวศม์เป็นโรงเรียนที่ทันสมัย เป็นที่รักและภาคภูมิใจของชุมชน 
 

*************************************



 
 

 
 
 
 

คุณภาพในการจดัการศึกษาของโรงเรยีน 

1. ครูมีคุณภาพ 
ใน เรื่ อ ง ข อ ง ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการใช้วิธีการ
สอนและนวตกรรม ท่ี
หลากหลาย และยึดเด็ก
เป็นส าคัญ 

2. นักเรียนมีคุณภาพ 
ใน เรื่ อ ง ข อ ง วิ ธี ก า ร
ค้นคว้าหาความรู้ ด้วย
ต น เ อ ง  ทั น โ ล ก
เหตุการณ์ เน้นการเรียน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ 

3. ผู้ปกครองมีคุณภาพ 
ในเรื่องของบทบาทการ
มี ส่ วน ร่ วม ใน การ จัด
ก าร ศึ ก ษ า มี ค ว าม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ด้ า น
จิตวิทยาและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก 

4. สถานที่มีคุณภาพ 
ใน เรื่ อ งความสะดวก 
สบาย เหมาะสม และ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็ก 

5. เทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษามีคุณภาพ 
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม
เหมาะสม คุ้มค่า และ
เพี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เป็นที่รักและภาคภูมิใจของชุมชน 

                  8 
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1.การพฒันาหรือการด าเนินการ
เกีย่วกบัการใหค้วามเห็นการพฒันา
สาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2.การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3.การจดัการสอนในสถานศึกษา 
4.การพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 
5.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6.การวดัผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7.การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8.การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่ง
เรียนรู้ 
9.การนิเทศการศึกษา 
10.การแนะแนว 
11.การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ในและมาตรฐานการศึกษา 
12.การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความ
เขม้แข็งทางวิชาการ 
13.การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืน 

14.การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วิชาการแกบุ่คคล  ครอบครัว  องคก์ร  
หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15.การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั
เกีย่วกบังานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 
16.การคดัเลือกหนงัสือ  แบบเรียน
เพ่ือใชใ้นสถานศึกษา 
17.การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

 

1.การวางอตัรา 
2.การจดัสรรอตัราก  าลงัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4.การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน  การยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.การด าเนินการเกีย่วกบัการเล่ือน
เงินเดือน 

6.การลาทุกประเภท 

7.การประเมินผลการปฏิบติังาน 

8.การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

9.การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อก
จากราชการไวก้อ่น 

10.การรายงานการด าเนินการทางวินยั
และการลงโทษ 

11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12.การออกจากราชการ 
13.การจดัระบบและการจดัท าทะเบียน
ประวติั 
14.การจดัท า  บญัชีรายช่ือและให้
ความเห็นเกีย่วกบัการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

18.การส่งเสริมวินยั  คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
19.การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20.การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการด าเนินการท่ีเกีย่วกบั
การบริหารงานบุคคล  ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

 

1.การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
2.การประสานงานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา 
3.การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.งานวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 

5.การจดัระบบการบริหารและพฒันา
องคก์ร 
6.การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

7.งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8.การด าเนินงานธุรการ 
9.การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 
10.การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

11.การรับนกัเรียน 

12.การเสนอความคิดเห็นเกีย่วกบัเร่ือง
การจดัตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.การประสานการจดัการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
14.การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15.การทศันศึกษา 
16.งานกจิการนกัเรียน 

17.การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
18.การส่งเสริม  สนบัสนุนและประสาน
การจดัการศึกษาของบุคลากร  ชุมชน  
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา 
19.งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ิน 

20.การรายงานผลการปฏิบติังาน 

21.การจดัระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

22.แนวทางการจดักจิกรรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษ
นกัเรียน 

 

 

1.การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
ข้ึนพ้ืนฐาน  แลว้แต่กรณี 

2.การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงิน  ตามท่ี
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
3.การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดจ้ดัสรร 
4.การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

8.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
9.การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
เกีย่วกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 
10.การบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.การวางแผนพสัดุ 
12.การก  าหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลกัษณะ
เฉพาะของครุภณัฑ ์ หรือส่ิงกอ่สร้างท่ีใชเ้งิน
งบประมาณเพ่ือการเสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แลว้แต่กรณี 

13.การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือ
การจดัและจดัหาพสัดุ 

14.การจดัหาพสัดุ 

15.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พสัดุ 
16.การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์น 

17.การเบิกเงินจากคลงั 
18.การรับ  การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

19.การน าเงินส่งคลงั 
20.การจดัท าบญัชีการเงิน 

21.การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

22.การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี  ทะเบียน
และรายงาน 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางพีรานุช  ไชยพิเดช 
 

ชมรมศิษย์เก่า มูลนิธิจ ารัส เผ่าทอง ศุภวงศ์ 

กลุ่มบริหารด้านวิชาการ 01 
 

กลุ่มบริหารด้านงบประมาณ 02 กลุ่มบริหารด้านการบริหารงานบุคคล 03 กลุ่มบริหารด้านการบริหารทัว่ไป 04 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรยีน 
การแบง่ส่วนราชการภายในโรงเรยีนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

 

 
 

 
  

 
 
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ชมรมศิษย์เก่า 
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ส่วนที่ 2 
แผนการบริหาร  นโยบาย  วสิัยทัศน์  กลยุทธ์  ระดบัประเทศ – ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา 

  ในบทนี้ใคร่ขอน าเสนอ แผนบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
รวมทั้งของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ตามหัวข้อ  ดังนี้ 
 1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2559-2562) 

- นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555 -2559) 
3. แผนยุทศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -2561) 
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555 -2559) 
5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2556 -2559) กระทรวงศึกษาธิการ 
6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
8. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  (สพป.กทม.) 
รายละเอียดหัวข้อดังกล่าว  มีดังนี้ 

1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2559-2562) 
นโยบายรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2559-2562 
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด                
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ต้ังแต่
ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า
ประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง 2 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
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6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน  
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายรัฐบาลด้าน 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลจะน า

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 

3. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

5. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาท่ีสอน 

6. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความ

หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

8. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 -2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11             
(พ.ศ. 2555 - 2559)  มียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 -2561) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการ ไว้ 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น  ดังนี้ 
  ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
   1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
   2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
   3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
  พัฒนาอย่างยั่งยืน 
   5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน  
   6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  

ก้าวสู่สากล 
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 
  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายการพัฒนา ท่ีก าหนดไว้ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  ครู  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา   
  2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน  
ของประเทศ 
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2556 -2559) กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ระดมความคิดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(พ.ศ. 2556 - 2559) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดันขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน ในบทบาทและภารกิจ ในความรับผิดชอบของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
รวมทั้งใช้ก ากับ ติดตาม  ด าเนินงานของกระทรวงในช่วงระยะเวลา 4 ปี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  ดังนี้ 

1. การพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาท ุกระด ับทุกประเภท 
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรท ุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 
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3. การปฏริ ูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาช ีพครูให้เป็นว ิชาช ีพช ั้นส ูง 
4. การจ ัดการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษา ระด ับอาช ีวศ ึกษา และการฝ ึกอาชีพให ้สอดคล ้องก ับ
ตลาดแรงงาน ท้ังในเช ิงปริมาณและค ุณภาพ 
5. การพ ัฒนาการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื่อให้การศ ึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. การสน ับสน ุนการวิจ ัยและพ ัฒนา และบร ิการทางวิช าการ เพ ื่อสร ้างนวัตกรรม 

และการพ ัฒนาประเทศ 
7. การเพ ิ่มข ีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพอรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
8. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้น การปฏิรูปการศึกษา 
  จุด เน้ น  6  ยุท ธศาสตร์ปฏิ รูป การ ศึกษ า  กระทรวงศึกษ าธิก าร  ขอ งรั ฐมน ตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
   1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2. การติดตามและพัฒนาครู 
   3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   4. ผลิต พัฒนาก าลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
   5. ICT เพื่อการศึกษา 
   6. การบริหารจัดการ  

6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  แนวทางในการขับเคล่ือน นโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1. น้อมน ากระแสพระราชด ารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
   “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า 
ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” 
   “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

2. แนวนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 10 ข้อ  ดังนี้  
(พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา) 

1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายใน ก.ย.59 ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
        2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 

3. ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นของ ศธ. ลง  
        4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต ารา ต้องคุ้มราคา 

5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC  
ให้ทันปีนี้  ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน  และปัญหาสังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
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7. ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8. ลดความเหล่ือมล้ า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรปูธรรมและกว้างขวาง 
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

3. แนวนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ  
(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)    

นโยบายทั่วไป  17 ข้อ  ดังนี้  
1. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่  
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล  
3. แผนงาน/โครงการ 
4. งบประมาณ  
5. เน้นการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร  
6. อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
8. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้า

ท างาน  
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ท่ีต้ังไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา  
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง  
12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการส่ือ  
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน  
14. ให้ลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ 
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ท้ังความรู้และ

คุณลักษณะและทักษะชีวิต  
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
17. ให้ลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอก

สถานศึกษา 
 นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
   1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

2. การดูแลเด็กออกกลางคัน  
3. ปรับปรุงหลักสูตร 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาด 
5. การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 
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7. การดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและ 
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ  
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา  

7. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทย 

  พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ 
    มีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
   ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. น ักเร ียนระด ับระด ับก ่อนประถมศ ึกษา และระดั บการศ ึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคน 
   มีพัฒนาการเหมาะสมตามว ัย  และมีคุณภาพ 
2. ประชากรว ัยเร ียนทกคนได ้ร ับโอกาสในการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน อย ่างท่ัวถ ึง 

             มีคุณภาพ และเป ็นธรรม 

3. ครู ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา และบ ุคลากรทางการศ ึกษาอื่น ม ีท ักษะท่ีเหมาะสม และ 
             ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. สาน ักงานเขตพื้นท่ีการศ ึกษา สำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษ และสถานศ ึกษา 
   มีประสิทธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานส ู่คุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 
5. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พืน้ฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ การ      
  บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษาและ กระจายอ านาจ 
  และ ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พื้น ท่ีพ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบร ิบทของพื้นท่ี  
กลยุทธ ์

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ได ้แก่  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพิ่มโอกาสการเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษาขัน้พื้นฐานใหท้ ั่วถึงครอบคลุม 
    ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
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3. พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  จุดเน้น 
        จุดเน้นแบ่งเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
            จ ุดเน้นท่ี 1 ด้านผู้เร ียน 

- นกัเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล  
- น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห ่างไกลยาเสพต ิด  
  ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะทางสังคมท ี่เหมาะสม 
- น ักเร ียนท่ีม ีความต ้องการพ ิเศษได ้ร ับการส ่งเสร ิม สน ับสน ุน 
  และพ ัฒนา เต็มศักยภาพเป ็นรายบุคคล ด้วยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

   จ ุดเน้นท่ี 2 ด้านครแูละบุคลากรทางการศ ึกษา 
- คร ูได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ และท ักษะในการส่ือสารม ีสมรรถนะ                   
  ในการสอนอย ่างมี ประสิทธิภาพ 
- ผู้ บร ิหารสถานศึกษาม ีความสา มาร ถในการบ ร ิหารงาน ทุกดา้น               
 ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการทำงาน 
- องค ์กร คณะบ ุคคลและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท่ีเกี่ยวข ้อง วางแผนและ 
  สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
  ของโรงเรียน และสังคม 

   จ ุดเน้นท่ี 3 ด้านการบร ิหารจ ัดการ 
- สถานศ ึกษา สาน ักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษา และส าน ักบริหารงาน 
  การศ ึกษาพิเศษ บรหิารจ ัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ  
  การมีส ่วนร่วม และม ีความรับผ ิดชอบต ่อผล การดำเนินงาน 
- หน ่วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พื้นฐานท ุก    
  ระด ับ ส่งเสร ิมการมีส่วนร ่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
  พันธกิจ   

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียน 
    ทุกคน มีคุณภาพและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 

         2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง  
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4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสม

ตามวัย โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น  การปฏิบัติจริง ตามหลักการ  จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  

2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสมอภาค 
ตามหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ท้ังด้าน พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาพลศึกษา และมี
ความสามารถ ในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ส่ือสารในชีวิตประจ าวันและโลกของการท างาน  

3. ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความต้องก ารพิเศษ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพ  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีวัฒนธรรม การท างาน

ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การ

จัดการศึกษา การเรียนรู้ ท้ังเครือข่ายบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยใช้ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งวิทยาการอื่น ท้ังภายในและ
ต่างประเทศมาร่วมจัดการศึกษา  

6. มีระบบความร่วมมือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเช่ือมโยงองค์ความรู้ และการสร้างองค์ ความรู้
ใหม ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในรูปพันธมิตร รูปทวิภาคี หรือรูปแบบอื่นๆ  

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บูรณาการการท างานเน้นก ารบริหารแบบมีส่วนร่วม  การ
กระจายอ านาจ ตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ บริการท่ีดี สู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ได ้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ

โอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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จุดเน้น 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้น าจุดเน้นการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจุดเน้นการด าเนินง านของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และก าหนดจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็น   4 ส่วน ดังนี้ 
            จ ุดเน้นท่ี 1 ด้านผู้เร ียน 

- นกัเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล  
- น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห ่างไกลยาเสพต ิด  
  ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะทางสังคมท ี่เหมาะสม 
- น ักเร ียนท่ีม ีความต ้องการพ ิเศษได ้ร ับการส ่งเสร ิม สน ับสน ุน 
  และพ ัฒนา เต็มศักยภาพเป ็นรายบุคคล ด้วยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

   จ ุดเน้นท่ี 2 ด้านครแูละบุคลากรทางการศ ึกษา 
- คร ูได ้ร ับการพ ัฒนาองค ์ความรู้ และท ักษะในการส่ือสารม ีสมรรถนะ                   
  ในการสอนอย ่างมี ประสิทธิภาพ 
- ผู้ บ ร ิห า รส ถ าน ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส า ม าร ถ ใน ก าร บ ร ิห ารงาน ทุ ก ด้ าน ให้  
  มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการทำงาน 
- องค ์กร คณะบ ุคคลและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท่ีเกี่ยวข ้อง วางแผนและ 
  สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
  ของโรงเรียน และสังคม 

   จ ุดเน้นท่ี 3 ด้านการบร ิหารจ ัดการ 
- สำน ักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษา บริหารจ ัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย      
  อำนาจ การมีส ่วนร่วม และม ีความรับผ ิดชอบต ่อผล การดำเนินงาน 

    - ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
      และการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
                   
   จ ุดเน้นท่ี 4 ด้านสู่ความเป็นเลิศ 

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์  
2. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม  
3. ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร  
4. บริหารจัดการด้วย ICT  
5. บริการดีประทับใจ  
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) - สถานศึกษามีการก าหนด

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ชัดเจนสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

- ขาดการส่ือสารวิสัยทัศน์และ
ทิศทางยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วย
เหนือ 

โครงสร้างองค์การบริหารงาน
สถานศึกษา (Structure) 

- มีโครงสร้างและสายบังคับบัญชา 
- ระเบียบการ ภาระหน้าท่ีขอบข่าย
ของแต่ละงาน 

- การแบ่งงานเป็นไปตามสภาพของ
สถานศึกษา 
- รองผู้อ านวยการไม่ครบจ านวน 

ระบบองค์การ (System) - มีกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
- ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามา
ปฏิบัติงาน 

- ขาดการเช่ือมต่อประสานงาน
ภายใน 
 

ทักษะของบุคลากร (Skill) - ความรู้และประสบการณ์ใน
วิชาชีพครู 

- ขาดการฝึกอบรม พัฒนา 

คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared 
Values) 

- รักและผูกพันในวิชาชีพและ
สถานศึกษา 

- ขาดการแบ่งปันถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

บุคลากร (Staff) - รับผิดชอบทุ่มเทในการปฏิบัติงาน - จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
รูปแบบการน าองค์การ (Style) - มีการกระจายอ านาจจากผู้บริหาร

สถานศึกษา 
- การเข้าใจในระบบ 
- การประสานงาน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
(Customer) 

- ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
ต้องการท่ีจะเข้าศึกษา 

- ให้ความร่วมมือพอสมควร 
- ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลา 

สถานการณ์การเมือง (Political) - กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ความเข้าใจในมาตรฐานสากล  
ยังไม่กระจ่าง 

สภาพเศรษฐกิจ (Economic) - ระดมทุนจากภายนอกได้บ้าง 
- มีงบประมาณอื่นๆสนับสนุน เช่น 
งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี 

- ผู้ปกครองตกงาน 
- ข้าวของแพง 
- รายได้ไม่พอรายจ่าย 

สภาพแวดล้อม (Environment) - คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ให้
ความช่วยเหลือ 

- ถนนด้านหน้าโรงเรียน เป็นของ
หมู่บ้านในช่วงเช้า และตอนเย็น
ค่อนข้างแออัด และพลุกพล่าน
ภายในโรงเรียน 

สภาพสังคม (Social) - ชุมชนเฝ้าระวังพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของเยาวชน 

- พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก 
- ไม่มีเวลาแนะน าอบรมให้ลูก 

เทคโนโลยี (Technological) - สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการติดต่อส่ือสาร และ
พัฒนางานบริหารสถานศึกษาได้ 

- ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
มีไม่มาก 
- การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วย
เหนือ 
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ส่วนที่ 4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปา้ประสงค ์ และกลยุทธ์  โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์ 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในการเรียนรู้คู่คุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ ด ารงคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ก้าวไกล    
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝังคุณธรรมสู่คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน 
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรและตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ ทักษะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ์ (ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน : พ.ศ. 2559 – 2563) 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 

5. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่องส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. พัฒนาครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
7. จัดหาพัสดุและพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้เหมาะสมพอเพียง               

ต่อความต้องการและความจ าเป็น 
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จุดเน้นของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6  
ทุกกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 2. ส่งเสริมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก  เขียนได้                  
ด้านค านวณและด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสมทุกคน 
 3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสม
กับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการส่ือสาร              
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม                  
ตามช่วงวัย 
  5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรม ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
  7. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  8. บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
  9. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  10. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



23 

 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 

กลไก/ บทบาท โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อ
ปี 

 

- จ านวนผู้เรียนท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลดลง  ร้อยละ 2 
 

- นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนเป็นองค์กรหลักท่ีต้องเร่งรัด
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
และส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้บทเรียน
น่าสนใจท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนใฝ่
เรียนรู้(student  enganement) 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การดูแลและส่งต่อนักเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียนห้อง
พิเศษ 
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
3.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
4.โครงการพัฒนาส่ือการเรียนสู่มาตรฐาน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
7.โครงการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
8 . พัฒนาภาษาไทย  เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิต 
9. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 
10. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่สากล 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
12.โครงการส่งเสริมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
13.พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
14.  บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
15. ส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กลุ่มฯวิชาการ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 

กลไก/ บทบาท โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา
หลัก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 

 

- จ านวนผู้เรียนท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ลดลง  ร้อยละ 2 
 

- นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนเป็นองค์กรหลักท่ีต้องเร่งรัด
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
และส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้บทเรียน
น่าสนใจท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนใฝ่
เรียนรู้(student  enganement) 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การดูแลและส่งต่อนักเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  

16.สร้างเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี 
17. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
18. โครงการหนังสือมีชีวิต (ปฐมวัย) 
19. โครงการ  Singapore Immersion Programe 
20.โครงการสอบ YLE (Young  Learner English) 
21. โครงการหนูน้อยสดใสวัยแข็งแรง (ปฐมวัย) 
22. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559  โดยใช้
แบบทดสอบ NT  และ O- NET 
23. English Edutainment One-day Camp 
24. ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
25. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียน
รวม 
26.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแนวทางสะเต็มศึกษา 

กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
 
กลุ่มฯวิชาการ 
 
กลุ่มฯวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กลุ่มฯวิชาการ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 

กลไก/ บทบาท โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา
หลัก เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 

 

- จ านวนผู้เรียนท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ลดลง  ร้อยละ 2 
 

- นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนเป็นองค์กรหลักท่ีต้องเร่งรัด
ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
และส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้บทเรียน
น่าสนใจท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนใฝ่
เรียนรู้(student  enganement) 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การดูแลและส่งต่อนักเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  

27. พัฒนาศักยภาพการอ่าน  การเขียนของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-2 อ่านออกเขียนได้ และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6  เขียนคล่องและส่ือสารได้ ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
28. หนูน้อยนักอ่าน 
29. ค่ายกลางวันปฐมวัย 
30. พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
31. วางระบบควบคุมภายใน 
 

กลุ่มฯวิชาการ 
 
 
 
 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรมส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตส านึกความเป็นไทย 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนส่งเสริมจิตส านึกความเป็น
ไทยในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย/สังคมศึกษา/ประชาธิปไตย 

1. ประหยัดพลังงาน 

2. อาหารกลางวัน 

3. อาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนช้ันปฐมวัยถึงช้ัน 
ป.6 

4. สร้างส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 

5. พัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 

6. ประชุมกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

7. สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

9. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

10. อบรมนายหมู่ลูกเสือหัวหน้าหมู่เนตรนารี 

11. น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

12. ส่งเสริมความรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ประเพณีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรมส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตส านึกความเป็นไทย 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนส่งเสริมจิตส านึกความเป็นไทย
ในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย/สังคม
ศึกษา/ประชาธิปไตย 

13. เข้าค่ายคุณธรรม(ธรรมคีตา) นักเรียนช้ัน ป.4 
(พุทธบุตร) นักเรียนช้ัน ป.5 

14. วันส าคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 

15. ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2560 

16. เด็กดีศรีพิบูลเวศม์ 

17. เปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา(ทัศนศึกษา) 

18. ประชาธิปไตยในโรงเรียน(การเลือกตั้งผู้แทน
นักเรียน) 

19. วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 

20. กีฬาสีโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 

21. วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

22. มอบผลการเรียนและกิจกรรมอ าลาอาลัย ฯ 

23. โรงเรียนวิถีพุทธ 

24. ส่งเสริมค่านิยมหลักของไทย 12  ประการ 

25. อาเซียนสัมพันธ ์

26. แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิต 

27. ปฐมวัยน้อยตามรอยพ่อหลวง 

กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้เรียนวัยสามขวบครึ่งเข้ารับการพัฒนาเต็ม
ตามห้องเรียน 

- ผู้เรียนส่ีขวบครึ่งเข้ารับการพัฒนา และเติม
เต็มตามห้องเรียน 

- โรงเรียนได้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ป 
.6 ภายในก าหนดร้อยละ 100 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเล่า
เรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 

- โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้มีการรับ
นักเรียนตามนโยบายของรัฐ และรับ
นักเรียนเติมเต็มสายช้ันต่างๆรวมทั้ง
ส่งเสริมระบบดูแลผู้เรียนให้มีความ
เข้มแข็ง 

- สนันสนุนงบประมาณตามโครงการเรียน
ฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ ส าหรับ
รายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบผู้เรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 

1. รับนักเรียนประจ าปีการศึกษาใหม่และมอบ
ตัว 

2. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และจัดห้องเรียน 

กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน 

- โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตาม  
ช่วยเหลือ การด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

- โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาล ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

- ร้อยละของโรงเรียนมีผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยมีกรอบแนวทางส าคัญคือ 
-โรงเรียนประเมินเอง 
-โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-โรงเรียนด าเนินการพฒันาการศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดในแผน 
 

1. จัดท าแผนงบประมาณการใช้เงินประเภท
ต่างๆ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
3. พาหนะรับ-ส่งเอกสารราชการ 
4. ระดมทุนเพื่อการศึกษา 
5. นิเทศภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิต 
7. นิเทศภายในกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. นิเทศภายในกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
 

กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน 

- โรงเรียนด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

- โรงเรียนมีความพร้อม ความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัดการศึกษา
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาล ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

- ร้อยละของโรงเรียนมีผลประเมิน
คุณภาพภายนอกผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 

-โรงเรียนด าเนินการพฒันาส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยมีกรอบแนวทางส าคัญคือ 
-โรงเรียนประเมินเอง 
-โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-โรงเรียนด าเนินการพฒันาการศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดในแผน 

 

1. ระดมทุนเพื่อการศึกษา 
2.จัดท าหนังสืออนุสรณ์ 
3. จัดหาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจ้างครู
ชาวต่างชาติ 
4. จัดหาค่าใช้จ่ายจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะ(ภาษาจีน) 
4.พิบูลเวศม์สัมพันธ์ ครั้งท่ี 15 ปีการศึกษา 2559 
5.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม
ผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
7.ส่งเสริมความรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ประเพณีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
8. ทุนการศึกษานักเรียน 
9.ประสานความร่วมมือกับชุมชน  องค์กร และ
สถาบันทางการศึกษาอื่น 
10. รวมพลังต้านภัยยาเสพติด 
11.กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
12. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯงานบุคคล 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

- โรงเรียนมีความเข้มแข็ง ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในระดับดีขึ้นไป 

- ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความ
พอใจในความมั่นคงของการประกอบ
วิชาชีพร้อยละ 85 

- บุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานด้าม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

- โรงเรียนรว่มพัฒนาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบโดยใช้เงิน
โรงเรียนเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สวัสดิการภายในโรงเรียน 
2. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
3. โครงการแสดงมุฑิตาจิต 
4. โครงการวันปีใหม่ 
5. ส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
6. โครงการทัศนศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 
7. อบรมพัฒนา  ศึกษาดูงานครูและบุคลากร 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมวัย 
9. นิเทศการศึกษา 
 

กลุ่มฯงบประมาณ 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 
กลุ่มฯงานบุคคล 
กลุ่มฯงานบุคคล 
กลุ่มฯงานบุคคล 
กลุ่มฯงานบุคคล 
 
กลุ่มฯงานบุคคล 
กลุ่มฯวิชาการ 
กลุ่มฯวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  7 จัดหาพัสดุ และพัฒนาสภาพแวดลอ้มอาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องพเิศษต่างๆ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ กลไก/บทบาท โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน 

- โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตาม  
ช่วยเหลือ การด าเนินงานให้มีคุณภาพของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85 

- ร้อยละของโรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

-    โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและติดตามการ
ประเมินผล ดังนี้ 
-พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานและพัฒนา
สภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐาน
โรงเรียนเพื่อเป็นพืน้ฐานในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน 
-โรงเรียนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

-วิเคราะห์และใช้ผลการรับรองข้อมูล
มาตรฐานและคุณภาพภายนอกเพื่อ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร  ห้องเรียน 
2.  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนต่างๆ 
3. ควบคุมและบ ารุงรักษายานพาหนะโรงเรียน 
4.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ ฯ 
5. จัดหาวัสดุส านักงานส่ือการเรียนการสอน 
6. ติดต่อส่ือสารราชการโดยระบบอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์ 
7. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียนห้อง
พิเศษต่างๆ 

กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
กลุ่มฯบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มฯงบประมาณ 
 

 



 

 ภาคผนวก 

  



รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

ปีการศึกษา 2558 

************************* 

1. นายทรงศิลป์  เจริญวัฒนาโรจน ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

2. คุณหญิงพวงรัตน ์ วิเวกานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

3. นาวาอากาศเอก(พิเศษ)จ ารัส  ศุภวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. ดร.กุศลิน   มุสิกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5. นางสาธิตา  วนโกสุม    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

6. นางสาวนิตยา  อินอุ่นโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

7. นายบุรี  แสงโพธิ ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

8. พระกาล ฉายา รกฺธิตธมฺโม   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 

9. พระสุกิจ ฉายา ปภสฺสโร   ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

10. นางแววตา  กล่ันทัต    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

9. นางกอแก้ว  สวัสดี    ผู้แทนครู   กรรมการ 

12. ดร.สรียา  โด อมาเรา    ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

10. นางคณัฐอร  โถสุวรรณจินดา   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

11. นายเมธวิน  มีสุวรรณ    ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

15. นายสุวรรณ  ยะรังวงษ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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