
ส่วนที่  1 

บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1. ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 
 สถำนที่ตั้ง  เลขที่ 157 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก  

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530 
 โทรศัพท์  0-2543-1848 
 โทรสำร  0-2543-2844 
 E-mail   info@njchineseschool.net 
 Website  www.hjchineseschool.net 

1.2. ประวัติโรงเรียน 

 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยนายเป็นเชิง แซ่เตีย นายเกี้ยมง้วน แซ่ผู่ 
กับ นางกวงเชียง แซ่ลิ้ม และชาวหนองจอกส่วนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ วัสดุ 
และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มีชื่อรียกกันว่า  “โรงเรียนจีน” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของ
ชาวจีนโพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดท าการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาขงไทย 
และสอนภาษาจีนเพ่ิมเติมแก่ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชน
ลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัด
การศึกษาของชาติ และการเรียนรู้ภาษาจีนอันเป็นการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีท่ี
บรรพบุรุษสืบทอดมาจากแผ่นดินเกิดที่ได้จากมา 
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 พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ 10 ปีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองคลี่คลาย
ความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เปิดท าการเรียนการสอนได้อีกครั้ง ในวันที่ 
14 กรกฎาคม 2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิดโรงเรียนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 99 ปี 

ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อเต็ม

ว่า มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบคอนกรีต

เสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และในปี 2535 ได้ท าการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนส าหรับเด็กอนุบาล ในปี 

2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก 1  หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4 ชั้น มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ท าให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการในการเรียน

การสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลอง

หลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองล าปลาทิว ลักษณะชุมชนเป็นแออัด 

เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท านา 

ท าสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทาง

โรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม 

1.3. ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

น.ก.ฮ. คือ อักษรย่อชื่อโรงเรียน 

ช่อชัยพฤกษ์ใต้ตัวอักษร แสดงถึง    ความมีมานะอดทน น าไปสู่ความเจริญงอกงาม 

รวงข้าว  แสดงถึง   เมล็ดพันธุ์เป็นประโยชน์ และจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตอันคุณลักษณะของ

นักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

 

 



 

1.4. ค ำขวัญของโรงเรียน 

สุขา สง.ฆสฺส สามคฺคี  หมายถึง  ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในหมู่คณะน ามาซึ่งความสุข 

1.5. สีประจ ำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว 

 

 

 

สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม 

สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรกรรมของตนในท้องถิ่น 

1.6. ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นรำชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

หมายถึง  ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจริญงอกงาม 

1.7. อักษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็นอักษรย่อชื่องโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

1.8. ปรัชญำโรงเรียน 

 

 

 

 

1.9. อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำจีนสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

การเรียนดี  มีมารยาท  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 



1.10.  เอกลักษณ์  คือ  เด่นกำรใช้ภำษำจีบเพื่อกำรสื่อสำร 

2. ผู้บริหำร 

2.1. ผู้รับใบอนุญำต 
นางเจรียงพร  สิทธิพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร 

การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2. ผู้อ ำนวยกำร 

นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.3. ผู้จัดกำร 

นางเจรียงพร  สิทธิพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ครูและบุคลำกร  (จ ำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ) 

 
ประเภทบุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำ  
รวม ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ

อนุปริญญำ 
อนุปริญญำ ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
ปริญญำ

เอก 
ครูระดับก่อน
ประถมศึกษา 

- 6 - - 6 - - 6 

ครูพ่ีเลี้ยง - 5 2 3 - - - 5 
ครูระดับประถม
ศึกษา 

- 21 - - 21 1 - 21 

ครูสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ชาวต่างประเทศ) 

1 - - - 1 - - 1 

เจ้าหน้าที่ธุรการ
และการเงิน 

- 2 - 1 1 - - 2 

ภารโรง 1 - - 1 - - - 1 

แม่บ้าน - 2 2 - - - - 2 
คนท าอาหาร - 3 3 - - - - 3 

รวม 2 39 7 5 29 1 - 41 

        



หมำยเหตุ  ข้อมูลล่าสุด  เมื่อ  10 มิถุนายน 2559 

 

4. แหล่งเรียนรู้ 

4.1. ในสถำนศึกษำ 

• ห้องคอมพิวเตอร์ 

• ห้องสมุด 

• ป้ายนิเทศ 

• มุมหนังสือ 

• ห้องโสตทัศนศึกษา 

• ห้องดนตรไีทย 

• ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 

• ห้องปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

• ห้องธนาคารโรงเรียน 

• ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

• ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ฯ  

• ห้องนาฏศิลป์ 

4.2. นอกสถำนศึกษำ 

• ศูนย์เยาวชนหนองจอก 

• ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ล าไทร) 

• ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก 

• ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• อวพช. 

• บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรื่องข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิ่น) 

• วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำร 

 

 

 

ผู้ รับใบอนญุาต

ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมลูนิธิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จ ำนวนนักเรียน 

 

 



ระดับชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม 
ชำย หญิง 

อนุบาลศึกษาปีที่  1 

อนุบาลศึกษาปีที่  2 

อนุบาลศึกษาปีที่  3 

2 

2 

2 

25 

29 

41 

38 

38 

40 

63 

67 

81 

รวม 6 95 116 211 

ประถมศึกษาปีที่  1 

ประถมศึกษาปีที่  2 

ประถมศึกษาปีที่  3 

ประถมศึกษาปีที่  4 

ประถมศึกษาปีที่  5 

ประถมศึกษาปีที่  6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

26 

38 

38 

44 

31 

39 

37 

28 

41 

38 

42 

46 

63 

66 

79 

82 

73 

85 

รวม 12 216 232 448 

รวมทั้งหมด 18 311 348 659 

หมำยเหตุ  ข้อมูลวันที่  10 มิถุนายน 2559 

7.  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

7.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

ผลกำรพัฒนำกำรเด็กในแต่ละด้ำน ปีกำรศึกษำ 2559 

พัฒนำกำรเด็ก 
จ ำนวนเด็ก

ที่ประเมิน 

จ ำนวน / ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 241 - 82.70 17.30 - - 

2.  ด้านอารมณ-์

จิตใจ 

241 90.22 9.78 - - - 

3.  ด้านสังคม 241 15.79 84.21 - - - 



4.  ด้านสติปัญญา 241 13.53 86.47 - - - 

 

 

7.2  ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ  2559 

กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 จ ำนวนนร.ที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป จ ำนวน 

นร.ที่เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 

85 

- - - 1 6 13 29 36 78 91.76 

คณิตศาสตร์ - - - - - 15 21 49 85 100 

วิทยาศาสตร์ - - - - - 11 25 49 85 100 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - - 6 22 24 33 79 92.94 

ประวัติศาสตร์ - - - - 3 28 23 41 82 96.47 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - - - 1 15 69 85 100 

ศิลปะ - - - - - 7 37 41 85 100 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - - 7 32 30 16 78 91.76 

ภาษาอังกฤษ - - 2 7 19 21 16 20 57 67.05 

คอมพิวเตอร์ - -  1 6 8 15 55 78 91.76 



ภาษาจีน - 4 15 21 12 12 9 12 33 38.82 

หน้าที่พลเมือง - - - - - 12 17 56 85 100.00 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 จ ำนวนนร.ที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป จ ำนวน 

นร.ที่

เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 

90 

- - - - 11 27 32 20 79 87.77 

คณิตศาสตร์ - - - 3 12 17 24 34 75 83.33 

วิทยาศาสตร์ - - - 2 16 37 26 9 72 80.00 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - - 9 12 22 47 81 90.00 

ประวัติศาสตร์ - - - 3 9 41 25 12 78 86.66 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - - 2 13 22 53 88 97.77 

ศิลปะ - - - - 1 18 41 30 89 98.88 



การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - - 10 29 43 8 80 88.88 

ภาษาอังกฤษ - 2 11 15 14 21 11 16 48 53.33 

คอมพิวเตอร์ - - - 2 3 11 16 58 85 94.44 

ภาษาจีน - - - 3 26 20 22 19 61 67.77 

หน้าที่พลเมือง - - - - - 11 19 60 90 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3 จ ำนวนนร.ที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป จ ำนวน 

นร.ที่เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 

77 

- - 1 11 11 17 19 18 54 70.13 

คณิตศาสตร์ - 1 4 9 16 9 13 25 47 61.04 

วิทยาศาสตร์ - - - 5 7 21 24 20 65 84.42 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - 3 14 26 17 17 60 77.92 



ประวัติศาสตร์ - - - 4 14 32 19 8 59 76.62 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - -  2 12 28 35 75 97.40 

ศิลปะ - - - 1 9 19 32 16 67 87.01 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - 3 19 32 20 3 55 71.43 

ภาษาอังกฤษ - 5 6 16 14 16 8 12 36 46.75 

คอมพิวเตอร์ - - 2 4 4 13 15 39 67 87.01 

ภาษาจีน - 6 21 24 12 9 4 1 14 18.18 

หน้าที่พลเมือง - - 1 3 9 12 19 33 64 83.12 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 จ ำนวนนร.ที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป จ ำนวน 

นร.ที่เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 89 - - - 8 20 22 26 13 61 68.53 



คณิตศาสตร์ - 1 3 17 20 15 17 16 48 53.93 

วิทยาศาสตร์ - - 1 8 21 26 18 15 59 66.29 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - 1 13 31 28 16 75 84.26 

ประวัติศาสตร์ - - - - 15 45 20 9 74 83.14 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - - 6 14 23 46 83 93.25 

ศิลปะ - - - 6 33 39 9 2 50 56.18 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - 7 22 26 16 18 60 67.42 

ภาษาอังกฤษ - 14 30 21 16 4 3 1 8 8.99 

คอมพิวเตอร์ - - - 6 15 30 20 18 68 76.40 

ภาษาจีน 3 1 4 14 16 18 10 23 51 57.30 

หน้าที่พลเมือง - - - 2 3 6 11 67 84 94.38 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำร ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 จ ำนวนนร.ที่ได้ 



เรียนรู้ จ ำนวน 

นร.ที่เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
จ ำนว

น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 

77 

- - - 4 14 36 19 4 59 76.62 

คณิตศาสตร์ - 5 11 12 16 9 11 13 33 42.85 

วิทยาศาสตร์ - - 3 28 18 13 7 8 28 36.36 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - 10 18 24 16 9 49 63.63 

ประวัติศาสตร์ - - - 4 31 28 10 4 42 54.54 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - 2 2 19 31 23 73 94.80 

ศิลปะ - - - 4 28 25 17 3 45 58.44 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - 1 7 16 25 18 10 53 68.83 

ภาษาอังกฤษ - 7 14 24 12 9 3 8 20 25.97 

คอมพิวเตอร์ - - - 2 20 25 16 14 55 71.43 

ภาษาจีน - 5 13 33 13 4 3 6 13 16.88 

หน้าที่พลเมือง - - - - 4 7 18 48 73 94.80 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 จ ำนวนนร.ที่ได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป จ ำนวน 

นร.ที่เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 

89 

- - 1 3 10 20 33 22 75 84.27 

คณิตศาสตร์ - - 4 9 12 17 17 30 64 71.91 

วิทยาศาสตร์ - - - 8 16 33 23 9 65 73.03 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- - - 2 8 19 33 27 79 88.76 

ประวัติศาสตร์ - - - 3 12 27 25 22 74 83.14 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - 2 4 10 36 37 83 93.25 

ศิลปะ - - - 6 18 22 29 14 65 73.03 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - - 7 17 26 25 14 65 73.03 

ภาษาอังกฤษ - 4 23 16 20 13 7 6 26 29.21 

คอมพิวเตอร์ - - - 9 20 20 22 18 60 67.42 

ภาษาจีน 2 12 19 20 13 9 8 6 23 25.84 

หน้าที่พลเมือง - 1 1 3 3 9 20 52 81 91.01 

 

 



 

 

 

 

 

7.3  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติชั้นพื้นฐำน O-Net  ปีกำรศึกษำ 2559 ชั้น

ประถมศึกษำปีท่ี  6 

 

กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

จ ำ
นว

น(
คน

) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ส่ว
นเ

บี่ย
งเบ

นม
ำต

รฐ
ำน

 

 
จ ำนวนร้อยละของนักเรียนในระดับคุณภำพ 

ควร
ปรับป
รุง 

อย่ำง
ยิ่ง 

ควร 

ปรับป
รุง 

พอใ
ช้ 

ปำน
กลำง 

 
ค่อน 
ข้างดี 

ดี ดี
มำก 

ดี
เยี่ยม 

คณิตศาสตร์  
(64) 

75 

46.8
0 

17.60 1.35 6.67 26.6
7 

16.0
0 

30.6
7 

9.32 9.32 - 

ภาษาไทย  
(61) 

51.3
0 

12.01 - - 13.3
3 

22.6
7 

44.0
0 

17.3
3 

2.67 - 

วิทยาศาสตร์ 
(65) 

44.4
0 

11.42 - 12.00 29.3
3 

30.6
7 

25.3
3 

2.67 - - 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
(62) 

53.6
5 

12.16 - - 8.00 24.0
0 

33.3
2 

29.3
2 

5.36 - 

ภาษา 
ต่างประเทศ  
(63) 

44.6
0 

16.41 - 4.00 33.3
2 

28.0
0 

17.3
4 

9.34 8.00 - 



8.แหล่งเรียนรู้ 

8.1แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

• ห้องคอมพิวเตอร์ 

• ห้องสมุด 

• ป้ายนิเทศ/บอร์ด 

• มุมหนังสือ 

• ห้องโสต 

• ห้องดนตรี 

• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

• ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

• ห้องธนาคารโรงเรียน 

• ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

• ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา 

• สนามเด็กเล่น 

 

2.1 นอกสถำนศึกษำ 

• ศาลเจ้าปุงเถ้ากง 

• ศูนย์เยาวชนหนองจอก 

• ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ล าไทร) 

• ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก 

• ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• อวพช. 

• บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรื่องข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิ่น) 

• วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา) 

• สนามกีฬาบางกอกอารีนา 

• สวนสาธารณะหนองจอก 

• ห้องสมุดประชาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา (Stake holders) ด้วยการใช้เครื่องมือ

ทางการบริหารที่เหมาะสม และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์การขับเคลื่อน

สถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่ครอบคลุมสิ่งที่มีอิทธิพล ความเสี่ยง ความท้าทายและข้อก าหนด

ที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อโอกาสและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาบนเงื่อนไขของการมองการณ์ไกล

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทัพยากรและการบริหารจัดการในภาพรวม 

คณะกรรมการวางแผนพัฒนาโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เลือกใช้เครื่องมือการท า SWOT 

Analysis ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก (โอกาสและ

อุปสรรค) และปัจจัยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส 

(Opportunities : O) หรือ อุปสรรค (Threats) โดยพิจารณาถึงแนวโน้มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน



กิจการ หรือการเติบโตของสถานศึกษา มีทั้งปัจจัยที่เป็นโอกาสและปัจจัยที่เป็นสุแสรรค ที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา ซึ่งมาสามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ มีหลักการในการวิเคราะห์เรียกว่า 

“STEP” ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)  2) ด้านเทคโนโลยี (T)  3) ด้านเศรษฐกิจ (E)  และ 4) 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตัว

แปรปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S ) และจุดอ่อน (Weakness : W) ที่สถานศึกษาสามารถควบคุมและ

หรือบริหารจัดการได้ รวมทั้งมีอิทธิพลโดยตรงที่แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการก าหนด

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา ใช้หลักการในการวิเคราะห์เรียกว่า “2S4M” ประกอบด้วย  1) ด้าน

โครงสร้างและนโยบาย (S1)  2) ด้านผลผลิตและการบริการ (S2)  3) ด้านบุคลากร (M1)   4) ด้าน

ประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)  5) ด้านวัสดุและทรัพยากร (M3)  และ6) ด้านการบริหารจัดการ (M3)  

 โดยที่โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส 

เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

 อุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค ภัยคุมคาม 

หรือข้อจ ากัดท่ีจะท าให้การด าเนินกิจการของสถานศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 จุดแข็ง (Strength : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง ข้อดีหรือข้อเด่นที่

จะท าให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

 จุดอ่อน (Weakness : W) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อยหรือ

จุดที่ควรควรพัฒนา ส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสภาพต่าง ๆที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้พบประเด็นส าคัญที่บ่งบอกสถานภาพของสถานศึกษา 

ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงปัจจัยแวดล้อมภำยนอกจ ำแนกเป็นโอกำสและอุปสรรค 

ด้ำน โอกำส อุปสรรค 
1. ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม 
1. สภาพสังคมเป็นสังคมกึ่งเมือง  
กึ่งชนบท มีการอพยพเข้ามาท างานใน
แหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรกลุ่มนี้
นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษา

1. การจราจรในเขตรอบนอก  
มีความคล่องตัว แต่ในซอยทางเข้า
โรงเรียนและบริเวณตลาดมีการจราจร
หนาแน่น ภายในซอยมีร้านค้าส่งใช้



เอกชน เนื่องจากไม่มีเวลาดูแลด้วยตนเอง 
และเชื่อม่ันว่าสถานศึกษาจะดูแลและเอา
ใจใส่เป็นอย่างดี 
2. ชุมชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬา
และเยาวชนมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก มีสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกพร้อม เป็นโอกาสของ
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชน เพราะ
ความสะดวกในการเดินทาง 

พ้ืนที่ถนนในการขนถ่ายสินค้าเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมายัง
โรงเรียน 
2. ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 
มากกว่าศาสนาพุทธ มีผลต่อการเลือก
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
ศาสนา ยกเว้นครอบครัวที่มองการณ์
ไกลและสนใจเรียนภาษาจีน 

 

 

 

 

ด้ำน โอกำส อุปสรรค 
 3. ชุมชนมีการสืบสานทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน   รวมทั้ง
แนวโน้มของสังคมโลก และประชาคม
อาเซียนให้ความส าคัญต่อประเทศจีน
สูงขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการก้าวสู่สังคม แห่ง
อนาคต 

3. ในชุมชนมีสถานศึกษาหลายแห่ง   
ทั้งของรัฐและเอกชน ครอบครัวที่มีฐานะ
ดีนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก็บค่า
เล่าเรียนสูง ๆ ครอบครัวที่มีฐานะ
รองลงมาหรือระดับล่างมีทางเลือกในการ
ส่ง   บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา
ของรัฐ เนื่องจากไม่เก็บค่าเล่าเรียน และ
ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่ทางรัฐบาลอุดหนุน 

2. เทคโนโลยี 1. ความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีเป็นโอกาสของสถานศึกษาที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท าให้   มีสื่อ 
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย และน ามาใช้ได้อย่างมี

ผู้ปกครองบางส่วนส่งเสริมค่านิยม 
ผิด ๆ ในการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร เช่น 
ปล่อยให้ลูกเล่นเกม ใช้โทรศัพท์ราคาแพง
ใช้อย่างพร่ าเพรื่อจนไม่ใส่ใจการเรียน 
เป็นต้น ผู้ปกครองบางคนเอาแต่ท ามาหา
กินปล่อยให้ลูกเล่นเกม หรือหาความ



ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สอนและผู้เรียน 
2. การแพร่กระจายของข้อมูล 
ข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ช่วยให้เกิด
ความสะดวกและคล่องตัวในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ และต้น
สังกัด รวมทั้งน ามาพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา ท าให้เกิดการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ทันใจ ทัน
เหตุการณ์ สอดรับกับค่านิยมการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความทันสมัย และ
การจูงใจอย่างมีความหมาย 
 

บันเทิงจนส่งผลกระทบต่อการเรียน บาง
คนปรนเปรอลูกด้วยเงินจนเสียนิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำน โอกำส อุปสรรค 
 3.การแพร่กระจายของข้อมูล 

ข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ช่วยให้เกิด
ความสะดวกและคล่องตัวในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ และต้น
สังกัด รวมทั้งน ามาพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา ท าให้เกิดการ

 



แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ทันใจ ทัน
เหตุการณ์ สอดรับกับค่านิยมการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความทันสมัย และ
การจูงใจอย่างมีความหมาย 
4.ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการศึกษา เช่น ศาสนสถาน ได้แก่ วัด 
มัสยิด โบสถ์คริสต์ เป็นต้น  ศูนย์
เยาวชน   สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ประเพณีไทย และ 
ประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานงิ้ว 
การไหว้ ไหว้พระจันทร์ ตรุษจีน งานวัด 
เป็นต้น 

3. เศรษฐกิจ 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ 
ประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่งมองหาสถานศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายไม่
มากแต่มีคุณภาพ หรือมีลักษณะพิเศษ
เป็นจุดขาย ส่วนหนึ่งหันมาส่งลูกหลาน
เรียนโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การปิดตัวของ 
โรงงาน การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
เข้ามาทดแทนแรงงาน ท าให้ไม่มีการจ้าง
งาน ส่งผลกระทบต่อการมีงานท าและ
รายได้ของผู้ปกครองจ าเป็นต้องส่งบุตร
หลานไปอยู่ต่างจังหวัด หรือย้ายไปเรียน
สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

 

- 

 

ด้ำน โอกำส อุปสรรค 
1.กฎหมายและ
การเมือง 

1. รัฐบาลมีนโยบายอุดหนุน   
งบประมาณตามนโยบาย 15 ปี เรียนฟรี 
อาหารเสริม (นม)   กองทุนอาหาร
กลางวัน เงินอุดหนุนรายบุคคล ช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

1.การเมืองระดับท้องถิ่นมีส่วนช่วยเหลือใน
การระดมทรัพยากรและส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
น้อย 
2.นักการเมืองมีการแบ่งพรรค 



รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการสอน
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดย
ชาวต่างชาติ ท าให้สถานศึกษามีโอกาส
มากขึ้น 
2. พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ    
ประกันคุณภาพภายใน หลักสูตร
แกนกลางและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 ช่วยให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถ
ด าเนินกิจการได้สะดวก และคล่องตัว
ยิ่งขึ้น 

แบ่งพวก สร้างความขัดแย้งและแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีไม่
ดีแก่เยาวชน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2 แสดงปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในจ ำแนกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 



ด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้าง และ
นโยบาย 

1. สถานศึกษาก าหนดโครงสร้าง 
องค์กรการบริหารเป็นระบบชัดเจน 
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
และการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูป มีการ
ก าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม    
การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาจีน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย สะดวก
และคล่องตัวยิ่งขึ้น 

1. ระบบงานของสถานศึกษายังไม่ 
พัฒนาเท่าที่ควร ผู้บริหารไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ในบางเรื่อง บุคลากรบางคน
ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ขาดความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และขาด
การวางแผนการท างาน 

2. ผลผลิตและ
การบริการ 

1. การวัดกระบวนการเรียนรู้ใน 
ภาพรวมมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนมี
การนิเทศติดตามและตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีการวัดและ 
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
ครูด้านการวัดผลประเมินผล การ
ออกแบบประเมินผล ด าเนินการตาม
ระเบียบที่ก าหนด รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือ วัดและประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ 
3. สถานศึกษาสามารถอ านวยการ  
และให้ความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกหลักสูตรได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ มีห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอก รองรับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

1. ครูบางคนยังไม่พัฒนาการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนเท่าที่ควร ขาด
การวางแผนการเรียนการสอน พฤติกรรม
การเรียนการสอนยังคงเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนการสอนไม่มี
ความหลาหลาย และไม่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ยึดความรู้และ
หนังสือเรียนเป็นหลัก การประเมินผลเน้น
ความรู้ความจ า     ไม่เน้นสภาพจริงของ
ผู้เรียน 
2.งานทะเบียนยังไม่สามารถด าเนินการได้
สะดวกและคล่องตัวเท่าท่ีควร ขาด
บุคลากรในการให้บริการ ใช้เวลามากใน
การด าเนินการ มีข้อผิดพลาดใน        
การจัดท าเอกสารงานทะเบียน         ยัง
ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร การจบ
การศึกษาและการย้ายสถานที่เรียน 



ด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 4. ในภาพรวมผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
ผู้เรียนบางคนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดและแข่งขันทางวิชาการและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

3.ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ยังไม่พร้อม
เท่าท่ีควร ห้องสมุดขาดการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไข ห้องวิทยาศาสตร์ใช้ได้
เฉพาะบาง ชั้นเรียนและไม่สามารถใช้
จัดการทดลองได้อย่างเต็มที่ วัสดุ 
อุปกรณ์บางส่วนช ารุด บางส่วนไม่ได้
น ามาใช้ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ฯ ยังไม่
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
บริการสื่อ และเทคโนโลยียังไม่คล่องตัว 
และมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยัง 
ไม่น่าพอใจในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย    ภาษาจีน 
ฯลฯ บางคนขาดทักษะ  การอ่าน    การ
เขียน การคิดและการแก้ปัญหา 
3.ผู้เรียนส่วนมากยังขาดระเบียบวินัย 
และมารยาทที่ดี ขาดความเชื่อมั่น และ
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ไม่รู้จัก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3.บุคลากร 1. 1.สถานศึกษามีครูและบุคลากร 
ครบชั้นส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มี
คุณลักษณะและจรรยาบรรณเหมาะสม 
และมีความรับผิดชอบ 
 

1.ครูและบุคลากรบางคนยังไม่พัฒนา
เท่าท่ีควร บุคลิกและพฤติกรรมบางอย่าง
ไม่เหมาะสม บางคนหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบ ส่งงานไม่ทันตามก าหนด 
ปฏิบัติงานไม่บังเกิดผลส าเร็จตามแผนที่
ก าหนด และไม่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินนโยบาย  ต่าง ๆ 
 

 



 

 

ด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 2.สถานศึกษามีการอบรมและพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง    ส่วนใหญ่มีชั่งโมงอบรม
และพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ครูและ
บุคลากรบางส่วนได้รับการส่งเสริมให้เข้า
อบรมจากต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้ารับการศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ 

2. ครูและบุคลากรบางคนไม่เรียนรู้  
และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ผล
งานไม่มีคุณภาพ และส่งงานล่าช้า 
3. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีครูเข้าออกระหว่าง
ปีการศึกษาส่งผลกระทบต่อการเรียน 
งานธุรการ การเงิน และงานทะเบียนขาด
แคลนบุคลากร 

4. ประสิทธิภาพ 1. สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอ 
ต่อค่าใช้จ่าย มีการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นผลผลิต
และผลลัพธ์ 
2.สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร
จากหน่วยงาน/องค์กร/ และมูลนิธิ 
ต่าง ๆ ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบางอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 

1. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม 
แผนที่ก าหนด ไม่สะดวกและคล่องตัว
เท่าท่ีควร บางกิจกรรมไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ ท าให้การแก้ปัญหาไม่ 
ทันการณ์ การเบิกจ่ายยึดตัวบุคคล
มากกว่าแผน และโครงการ 
2. สถานศึกษาขาดระบบการติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร และ
มูลนิธิที่เก่ียวข้อง ส่งผลถึง    การระดม
ทรัพยากรไม่เป็นระบบ และระเบียบแบบ
แผนที่เหมาะสม บางครั้งการใช้
งบประมาณจากการระดมทรัพยากรไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหรือ
เจตนารมณ์ของผู้บริจาคและขาดการ
ระดมทรัพยากรด้านภูมิปัญญา 

5. วัสดุและ
ทรัพยากร 

1.ในภาพรวมสถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์เพียงพอ  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้
งาน มีการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ใน

1. 1.สถานศึกษาขาดระบบดูแล และ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การ
ซ่อมบ ารุงต้องรอช่าง บางครั้งซ่อมแล้ว
ซ่อมอีก ท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้



สภาพใช้งานได้        งาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

 

ด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และ
เครื่องรับโทรทัศน์ ต้องรอสิ่งของเป็น 
เวลานาน เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส าหรับการเรียนการสอนมีอายุใช้งาน
เกิน 5 ปี 
3. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์    
บางอย่างขาดแคลน บางอย่างมีแต่ไม่ได้
น าไปใช้ การจัดซื้อจัดหาเน้นราคาถูก ท า
ให้ได้ของที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ เสียหาย
ง่ายและใช้งานไม่สะดวก 
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ขาดความ 
รอบคอบในการดูแลรักษามีพฤติกรรมใช้
แล้วไม่เก็บเข้าท่ี ขาดผู้ดูแลและจัดเก็บ 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
การใช้สาธารณูปโภค เช่น น้ าประปา 
ไฟฟ้า โรงเรียนขาดเครื่องโรเนียวเอกสาร
ส าหรับการเรียนการสอนไม่สะดวกต่อ
ครูผู้สอนในการจัดท าเอกสาร ต้องไป
ถ่ายเอกสารและโรเนียวข้างนอกซ่ึง
บางครั้งเกิดความล่าช้า  

5. การบริหาร
จัดการ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  
ในรูปคณะกรรมการ มีการ   กระจาย
อ านาจตามโครงสร้างองค์กร บริหาร
แบบมีส่วนร่วม และมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ สู่ผู้ปฏิบัติชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการติดตามผล เป็นระยะ ๆ จัด
ให้มีการายงานผลอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่มี

1. การประสานงานของแต่ละฝ่าย    
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรไม่สามารถ
เชื่อมโยงงานและความรับผิดชอบร่วมกัน
ไดต้้องให้ผู้บริหารสั่งงานตลอดเวลา ครู
และบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ในการ
ด าเนินนโยบายต่าง ๆ มีการท างานแบบ
มุ่งตนเองมากกว่าส่วนรวม 



คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ 

 

 

ด้ำน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 2. สถานศึกษามีการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ให้สามารถใช้ได้สะดวก และเกิด
ประโยชน์มากขึ้น มีการปรับ 
ภูมิทัศน์สวยงามและใช้ พ้ืนที่ทั้งในและ
นอกอาคารได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่รู้บทบาท 
หน้าที่ของตนเอง ไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้
งานและแก้ปัญหา ส่งผลให้มีงานค้างมาก 
บางครั้งส่งงานไม่ทันไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ก าหนด 
3. การประชาสัมพันธ์ไม่แพร่หลาย  
และต่อเนื่องเท่าท่ีควร ขาดกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าไม่ถึงผู้บริโภค
แท้จริง การสื่อสารกับผู้รับบริการมีน้อย 
และขาดการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้บริโภค ขาดการ 
ประชาสัมพันธ์ที่ดี  

 

ตำรำงท่ี 3 แสดงค่ำคะแนนปัจจัยภำยนอก 

 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮิวเคียว ได้พิจารณาก าหนด

น้ าหนักคะแนนปัจจัยภายนอกและภายในแต่ละด้าน จากนั้นให้คะแนนประเด็นย่อยที่ส าคัญ ๆ ในแต่ละด้าน 

ตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด ท าให้ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้ 

ปัจจัยภำยนอก น้ ำหนัก
คะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 

โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2. ด้านเทคโนโลยี 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านการเมืองและ

กฎหมาย 

0.34 
0.17 
0.18 
0.31 

3.64 
3.62 
2.71 
3.19 

1.79 
1.05 
4.14 
0.90 

1.24 
0.62 
0.49 
0.99 

0.61 
0.18 
0.75 
0.28 

+0.63 
+0.44 
-0.26 
+0.71 

สรุปปัจจัยภำยนอก 3.34 1.82  



เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก +1.52  

 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางด้านการเมืองและกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเป็นบวก ส าหรับด้าน

เศรษฐกิจผลการวิเคราะห์เป็นอุปสรรคที่สถานศึกษาจะต้องเผชิญ 

 

ตำรำงท่ี 4 แสดงค่ำคะแนนปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก น้ ำหนัก
คะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 
โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
5. ด้านวัสดุและทรัพยากร 
6. ด้านการบริหารจัดการ 

0.20 
0.30 
0.14 
0.11 
0.10 
0.15 

4.29 
3.03 
2.57 
3.36 
1.24 
2.57 

2.15 
4.93 
5.86 
4.22 
3.76 
5.57 

0.86 
0.91 
0.36 
0.40 
0.12 
0.39 

0.43 
1.48 
0.82 
0.46 
0.38 
0.84 

+0.43 
-0.57 
-0.46 
-0.06 
-0.26 
-0.45 

สรุปปัจจัยภำยใน 3.04 4.41  

เฉลี่ยปัจจัยภำยใน -1.37  

 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง โดยสถานศึกษามีเพียง

ด้านโครงสร้างและนโยบายเท่านั้นที่เป็นจุดแข็ง ส าหรับทางด้านอื่น ๆ ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ด้านผลผลิตและ

การบริการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุและทรัพยากร และด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 

 

 

 

 



 

บทที่  3 

ทิศทำงกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ มี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคอยติดตามก ากับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบประเภทและ
ระดับการศึกษาต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. จัดการศึกษาภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน และประชาชนที่สนใจ 
3. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่ ผู้เรียน ครู  

ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน 
4. ให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

กับการด าเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 
5.  ให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
6.  จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน 
7.  พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
การบริหารจัดการศึกษามีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับบัญชา และแต่งตั้งผู้อ านวยการ 

ผู้จัดการ ท าหน้าที่ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายหน้าที่และ

ความรับผิดชอบแก่บุคลากร ตามโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาลงไปจนถึงผู้ปฏิบัติ มีทิศทางการพัฒนา

สถานศึกษา ดังนี้ 

ปรัชญำ 

  การเรียนดี มีมารยาท  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 สถานศึกษาชั้นน าที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สเมารถคิด สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 

พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต 

 



 

พันธกิจ (Missions) 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลัก

วิชาการ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยบริการให้พร้อม

ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4. จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

5. จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาท

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีจ านวนพอเพียงต่อผู้เรียน 

6. ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน / องค์กร มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการจัดการศึกษาและ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่จัด

ให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา 

เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. เด็กมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

2. ผู้เรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร ผ่านการประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการเรียนระดับดีตาม

เกณฑ์ของ สมศ. 

3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

4. สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีสัดส่วนจ านวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพการบริหาร มีมารฐานเป็นที่

ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพการศึกษาทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุน 

6. สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน มูลนิธิ หน่วยงาน / องค์กร และ

เครือข่ายทั้งในและนอกประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา มีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

เป้ำหมำยผลผลิตหลัก (Key Performance Indicators) 

1. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อระดับประถมศึกษา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ดังนี้ 

2.1. ภาษาไทย  ร้อยละ 75 

2.2. คณิตศาสตร์   ร้อยละ 65 

2.3. วิทยาศาสตร์   ร้อยละ 65 

2.4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ร้อยละ 70 

2.5. ประวัติศาสตร์   ร้อยละ 70 

2.6. สุขศึกษาและพลศึกษา   ร้อยละ  78 

2.7. ศิลปะ  ร้อยละ 70 

2.8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ร้อยละ 70 

2.9. ภาษาต่างประเทศ 

2.9.1.ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 55 

2.9.2.ภาษาจีน  ร้อยละ 70 

3. ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับดี (สูงกว่าคะแนนขีดจ ากัดล่างตามเกณฑ์ สมศ.) ดังนี้ 

3.1. ภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.90 และผู้เรียนระดับ ดี 

3.2. คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.73 

3.3. วิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.32 

3.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.08 

3.5. สุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.78 

3.6. ศิลปะ  ร้อยละ 60.32 

3.7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.19 

3.8. ภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.63 

4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน และ ร้อยละ 75 มีผลการประเมิน 

ระดับดีข้ึนไป 



5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร้อยละ 75 มีผลการประเมิน 

ระดับดีข้ึนไป 

6. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และร้อยละ 80  มีค่าคะแนน 

อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

7. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐานและภาพรวมระดับดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก 

9. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน / องค์กร มูลนิธิ และเครือข่ายในและนอกประเทศ อย่างน้อย 3 องค์กร มี

ส่วนร่วมและหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ก ำหนดวิสัยทัศน์ 

ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วำดฝันอนำคต ก ำหนดวิสัยทัศน์ 

โรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนที่กิจการลุ่ม ๆ 
ดอน ๆ อัน เนื่องมาจาก 
ความไม่แน่นอนของ ทิศ
ทางการพัฒนาและการ
บริหารจัด 
การศึกษาท่ีขาดเอกภาพ
แต่ได้ฟ้ืนตัวขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
และปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการให้
คณะกรรมการมูลนิธิมี
บทบาทมากข้ึน 

ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
วิชาการดีข้ึน ทุกกลุ่ม
สาระเรียนรู้ครูมีการ
ปรับปรุงการจัดการการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น 
เริ่มมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการมี
การพัฒนาขึ้นแต่ยังขาด
เอกภาพ มีเครือข่าย 
มูลนิธิ และหน่วยงาน / 
องค์กรให้การสนับสนุน
มากขึ้น 

ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มี
ทักษะชีวิต สามารถ
เผชิญและแก้ไขปัญหา 
คิดเป็น ท าเป็น ช านาญ
การใช้เทคโนโลยี ครูมี
การพัฒนาตนเองเป็นครู
มืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐาน มีภาคี
เครือข่าย ร่วมจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และมีอ านาจในการ
แข่งขันระดับสากล 

สถานศึกษาชั้นน าที่มุ่ง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่
เยาวชนให้สามารถคิด 
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 
พร้อมก้าวสู่วิถีแห่ง
อนาคต 

 

 



 

 

 

 

ก ำหนดพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาชั้นน าที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สามารถสื่อสาร คิดและใช้ 
                  เทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต 

ภำรกิจตำมกฎหมำยและ
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง

โรงเรียน 

 
ประเด็นส ำคัญของวิสัยทัศน์ 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับ 
อนุบาลศึกษาและ
ประถมศึกษา 
2. จัดการสอน 
ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ-จีน) 

1. สถานศึกษาชั้นน าที่มี 
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ 
เยาวชน 
3. การพัฒนาความสามารถใน 
การสื่อสาร 
4. การพัฒนาทักษะการคิด 
5. การสร้างความเป็นเลิศใน 
การใช้เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาทักษะชีวิต 
สามารถปรับตัวและพร้อม
ด ารงชีวิตในสังคมโลกแห่งอนาคต 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่ 
เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและ
ประถมศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
3. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
และสิ่งอ านวยบริการให้พร้อมต่อการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มี 
พัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 
สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม
หลักสูตร 
5. จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสม
ต่อวิชาชีพและบทบาท หน้าที่ที่ได้รับ



มอบหมายและให้มีจ านวนพอเพียงต่อ
ผู้เรียน 
6.ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน / องค์กร
มูลนิธิ และเครือข่ายในและนอก
ประเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษา
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ก ำหนดเป้ำประสงค์ 

ประเด็นส ำคัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

1. สถานศึกษาชั้นน าที่มี 
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
2. การเสริมสร้างมิคุ้มกัน

แก่ 
เยาวชน 
3. การพัฒนา

ความสามารถใน 
การสื่อสาร 
4. การพัฒนาทักษะการคิด 
5. การสร้างความเลิศใน

การใช้ 
เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาทักษะชีวิต  
สามารถปรับตัวและพร้อม
ด ารงชีวิตในสังคมโลกแห่ง
อนาคต 

1. จัดการศึกษาอย่างมี 
คุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาล
ศึกษและประถม 
2. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มี
มาตรฐานตามหลักวิชาการและ
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
3. จัดอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
บริการให้พร้อมต่อการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มี
พัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย
สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม
หลักสูตร 
5.  จัดให้มีครูและบุคลากรที่มี 
ความรู้ ความสามารถ มี
คุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครู
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

1.เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมี 
ความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและ
จบหลักสูตร ผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมี
ผลการเรียนระดับดีตามเกณฑ์ของ สม
ศ. 
4. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  
การคิด และการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. สถานศึกษามีครูและบุคลากร 
ระดับวิชาชีพมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมีสัดส่วนจ านวนครู
เพียงพอต่อผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพ
ในการบริหาร มีมาตรฐานเป็นที่



มอบหมาย และให้มีจ านวน
เพียงพอต่อผู้เรียน 
6.ร่วมชุมชน หน่วยงาน / องค์กร 
มูลนิธิ และเครือข่ายในและนอก
ประเทศในการพัฒนาการจัด
การศึกษา และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังด้านผลผลิต 
กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุน 
6. สถานศึกษามีความร่วมมือกับ 
ผู้ปกครอง ชุมชน มูลนิธิ หน่วยงาน 
องค์กร และเครือข่ายทั้งในและนอก
ประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
จัดการศึกษา มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

กลยุทธ์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

การก าหนดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นการก าหนดแนวคิดหรือวิธีการท างานที่ดีที่สุด 

เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะการ

ขับเคลื่อนของสถานศึกษา ว่าก้าวไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร 

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คณะกรรมการวาง

แผนพัฒนาโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ใช้ตารางสัมพันธ์ จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและ

ภายใน ตามสภาพที่ปรากฏในต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ 1) เอ้ือและแข็ง (Stars)  2) เอ้ือแต่อ่อน (Question 

Marks)  3) ไม่เอ้ือแต่แข็ง (Cash Cows)  และ 4) ไม่เอ้ือและอ่อน (Dogs) แล้วพิจารณาข้อความกลยุทธ์ในแต่

ละต าแหน่ง ให้สัมพันธ์กับสภาพของปัจจัยภายในภายนอกที่ปรากฏ จากนั้นจัดกลุ่ม (Grouping) ข้อความ กล

ยุทธ์ที่มีลักษณะของวิธีการปฏิบัติ และการบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เดียวกัน 

รวมเป็นกลยุทธ์ในข้อเดียวกัน เพื่อตอบค าถามว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้น “ท าเพ่ือใคร ด าเนินการแล้วใครเป็นผู้



ได้รับประโยชน์” สุดท้ายตรวจสอบอีกรอบว่ากลยุทธ์ที่วิเคราะห์มาเพียงพอและครอบคลุมประเด็นกลยุทธ์ตาม

ตารางสัมพันธ์หรือไม่ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการก าหนดก้าวย่างการขับเคลื่อนของสถานศึกษา อันเป็น

ก้าวย่างที่มั่นคงมุ่งตรงไปสู่ผลส าเร็จตามที่คาดหวัง 

ในปีการศึกษา 2560-2563 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว วางกรอบกลยุทธ์และแผนงานพัฒนา

สถานศึกษาทั้ง 5 ข้อดังนี้ 

กลยุทธ์และแผนงำนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวปีกำรศึกษำ 2560- 2563  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ           
กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่21 โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ        ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร   

แผนงานที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        และการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี21  
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน 

เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี  พระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ  
แผนงานที่ 2 พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
แผนงานที่ 3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี  
           พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพและ 
ส่ิงแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น  
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา  การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้เป้นครูมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสม กับ
กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่21 โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  



แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด การศึกษา
ในศตวรรษท่ี21  
  

กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำย
สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดย ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย 
แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน การ
สอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

กรอบกลยุทธ์งบประมำณตำมกลยุทธ์หลักปี 2560-2563 

กลยุทธ์หลัก ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 

    

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและ
จิตส ำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน เสริม
ทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

    

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจ
หลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำม
หลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
สิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ
และประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

    

4. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้เป็นครูมือ
อำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ         เศรษฐกิจ

    



พอเพียง 
 

5. บริหำรจัดกำรตำหลักธรรมภิบำล ประสำนควำม
ร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขำยท้ังในและ
ต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

    



กรอบยุทธศำสตร์  (Strategic Framework) ในกำรพัฒนำโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 

1.พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

1.1ให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น 

1.มีหลักสูตรสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น 

มำตรฐำนที่1 
มำตรฐำนที่2 

 

ดี   ดีมำก    ดีมำก   ดีมำก 

2. ขับเคลื่อนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในกำรพัฒนำ
สมรรถนะของผู้เรียนตำม
หลักสูตร 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตร 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในกำรพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
2.4 ส่งเสริมสนันสนุนกำร
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำน

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่
ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
กำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไป
ตำมเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
กำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียนเป็นไป

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

ดี ดี ดีมำก ดีมำก 



กำรสื่อสำร 3 ภำษำ 
 

ตำมเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะในกำรด ำรงชีวิตตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ร้อยละของผู้เรียนมีผล
กำรทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับดี 

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

    

3.ส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ศตวรรษที่ 21 

3.1ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ที่มีควำ มสำมรถพิเศษตำม
ศักยภำพองผู้เรียนให้สู่สำกล 
3.2 เร่งด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตรระดับห้องเรียน
(แผนกำรจัดกำรเรียนรู้)ให้มี
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป 
2.มีหลักสูตรระดับ
ห้องเรียน (แผนจัดกำร
เรียนรู้ที่มีควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรเป็นไปตำม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่1 
มำตรฐำนที่2 

    

 



 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมทักษะในกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 

1.ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยม 12 
ประกำร 

1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่ำนิยมหลัก 12 
ประกำร ตำมหลักสูตร 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และค่ำนิยมหลักของคน
ไทย 12 ประกำร ตำม
หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ 
ระดับ ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

    

2.พัฒนำระเบียบวินัย 
จิตส ำนึกในกำรรักษำ
กฎระเบียบ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในกำรพัฒนำ
ระเบียบวินัย 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
กำรพัฒนำระเบียบวินัย 
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ ดี
มำก 

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

    



กิจกรรมในกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกในกำรรักษำ
กฎระเบียบ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับกำรปลูกฝังจิตส ำนึก
ในกำรรักษำกฎระเบียบ
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับดี
มำก 

3.พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นใน
กำรด ำรงชีวิตตำมหลักวิถี
ไทยและตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตำมวิถีไทย 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนตำมวิถีไทยเป็นไป
ตำมเกณฑ์ระดับ ดีมำก 
 

มำตรฐำนที่1 
มำตรฐำนที่ 2 

    

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมทักษะในกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3.2. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์ 
3.3 ผู้เรียนมีควำมคิดริเริม

2.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้
ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี

มำตรฐำนที่ 1 
 
 

    



และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ มีควำมเป็น
ผู้น ำและนักประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

ควำมคิดริเริมและ
สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ มีควำม
เป็นผู้น ำและนัก
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
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1.ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานที่  จ าเป็น 

1.1.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

    



1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
1.3 ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน ระดับดีขึ้นไป 
1.4 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
(จีน-อังกฤษ) 
 

สื่อต่าง ๆ รอบตัวในระดับ 
ดีขึ้นไป 
2..ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัวใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
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 1.5 ผู้เรียนสามารถน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

3. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถก าหนดเป้าหมาย 

     



หรือวิธีการของตนเอง 
1.6 ผู้เรียนสามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจโดยมีเหตุผลประกอบ 

คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบในระดับ ดี
ขึ้นไป 
4.ร้อยละของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
(จีน-อังกฤษ) ระดับดีขึ้นไป 
5. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเองระดับดี 
6. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดีขึ้น
ไป 
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน 
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2. ส่งเสริมกิจกรรมศำสนำ 
กำรรักษำสุขภำพ และ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ที่ ศรัทธำ ยึดม่ันในศำสนำที่
ผู้เรียนนับถือ 
2. ผู้เรียนมีสุขภำพจิต 
สุขภำพกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
3.ผู้เรียนมีกำรป้องกันตนเอง
จำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำก
พฤติกรรมเสี่ยง 
4. สนับสนุนส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 
5. ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่ำ
ร่วมอนุรักษ์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ ศรัทธำ ยึดม่ัน
ในศำสนำที่ผู้เรียนนับถือ
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ  
ดีมำก 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภำพจิต สุขภำพกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเป็นไป
ตำมเกณฑ์ระดับ  
ดีมำก 
3.ร้อยละผู้เรียนมีกำร
ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจำกพฤติกรรมเสี่ยง
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ  
ดีมำก 
 

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
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3. ส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญำและ
ประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

1.ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกีฬำ
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมสืบ
สำนภูมิปัญญำและประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมกีฬำศิลปะ ดนตรี 
นำฏศิลป์เป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
2.ร้อยละของผู้เรียนร่วม
กิจกรรมสืบสำนภูมิปัญญำ
และประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นเป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 

    



 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ         

เศรษฐกิจพอเพียง 
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1.พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะ
เหมำะสมกับกำรจัด
กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
โดยยึดหลักปรัชญำ         
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
มีกำรจัดท ำ ID Plan ระยะ 1
ปี และ 4 ปี 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
ในกำรสื่อสำรและบูรณำกำร
ใช้ภำษำอังกฤษในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้ ICT ในกำรเรียนกำรสอน

1. ร้อยละครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีกำรจัดท ำ 
ID Plan ระยะ 1ปี และ 4 
ปีเป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ  
ดีมำก 
2.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
ในกำรสื่อสำรและบูรณำ
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไป
ตำมเกณฑ์ระดับ ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที ่3 
มำตรฐำนที่  4 

    



และน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนรู้และควำมคิดริเริ่มท่ี
เน้นกำรพัฒนำ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร 

3.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ 
ICT ในกำรเรียนกำรสอน
และน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้เป็นครูมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ         

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 

 4. ครูมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำงำน 
5.ครูออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
6. ครูมีแผนจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
จัดกำรเรียนกำรสอนตำม
รำยวิชำที่ได้รับมอบหมำย

มำบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนรู้และควำมคิดริเริ่มท่ี
เน้นกำรพัฒนำ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
กำรเป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ 
ดีมำก 
4.ร้อยละของครูมีกำร

     



เต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 
7. ครูมีกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
8. ครูให้ค ำแนะน ำ ต ำ
ปรึกษำ และแก้ปัญหำให้แก่
ผู้เรียนและคุณภำพชีวิต ด้วย
ควำมเสมอภำค 
9. ครูได้รับกำรยกย่องใน
ระดับต่ำงๆ 
 
 

ศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำงำน
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ ดี
มำก 
5. ร้อยละของครูครู
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ    
ดีมำก 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้เป็นครูมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ         

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 
  6. ร้อยละของครูมีแผน

จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมรำยวิชำที่
ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ 

     



เต็มควำมสำมำรถเป็นไป
ตำมเกณฑ์ระดับ ดีมำก 
7.ร้อยละของครูมีกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพเป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
8.ร้อยละของครูมีกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพเป็นไปตำมเกณฑ์
ระดับ ดีมำก 
ร้อยละของครูครูได้รับกำร
ยกย่องในระดับต่ำงๆ
เป็นไปตำมเกณฑ์ระดับ ดี
มำก 
 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหำรจัดกำรตำหลักธรรมภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่

เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 
1.พัฒนำระบบบริหำร 1. มีกำรพัฒนำระบบกำร 1. มีกำรพัฒนำระบบกำร มำตรฐำนที่ 2 ดี ดีมำก   



จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ บริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพ 
2.มีแผนพัฒนำคุณภำพระยะ 
4 ปี และมีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
3.มีระบบกำรนิเทศภำยใน
โรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพ 
4.มีกำรพัฒนำข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ  
5.มีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 
6. มีกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล  

บริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียว 
2.มีแผนพัฒนำคุณภำพ
ระยะ 4 ปี และมี
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำชำติ 
3. มีระบบกำรนิเทศภำยใน
ก ำกับติดตำม ตรวจสอบ
อย่ำงเข้มแข็งเพื่อน ำไป
ปรับปรุงพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 4 

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหำรจัดกำรตำหลักธรรมภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่

เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  



 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมำย 

      
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 
1.เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
กับชุมชนและโรงเรียน
เครือข่ำย 

1.มีคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมระเบียบที่ก ำหนด ก ำกับ 
ติดตำมดูแล และขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยมี
กำรประชุมไม่น้อยกว่ำปีละ 
2 ครั้ง  
2. มีกิจกรรมส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
3. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสริม
สนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร
และอ่ืน ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถำบันอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 4 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 
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 4. นักเรียน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร 
 

      

3. พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
อำคำรสถำนที่ แหล่ง
เรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้
เอิ้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

1. พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค สิ่งก่อสร้ำง 
และอำคำรประกอบ 
2. มีห้องเรียนคุณภำพ แหล่ง
เรียนรู้ และใช้ประโยชน์
อย่ำงคุ้มค่ำ 
3.มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
ต่ำง ๆ ห้องสมุด อำคำรเรียน
มีควำมม่ันคงสะอำด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพียงพอ สภำพกำร
ใช้งำนได้ดี คุ้มค่ำ 

      



สภำพแวดล้อม ร่มรื่นมีแหล่ง
เรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 
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เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 
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 4. พัฒนำระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่ำงทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 
 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮิวเคียวระดับสถำนศึกษำ ระดับแผนงำน และระดับ

โครงกำร/กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2560-2563 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่21 

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร   

หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา เป็นภาพรวมของเทคนิควิธีการท างานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสู่วิสัยทัศน์

และเป้าประสงค์ ซึ่งสามารถจ าแนกวิธีการเหล่านี้ให้เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเป็นกลยุทธ์ระดับแผนงาน 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป็นการขยายเทคนิควิธีการท างานของกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาให้เป็น

รายละเอียดอีกขั้นหนึ่งว่าจะท างานอะไรบ้าง จึงจะสนองหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โดยใน

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจะต้องมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รองรับการน าแผนไปปฏิบัติ

อาจจะต้องจัดโครงการไว้ในแผนงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กร การบริหารที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สัมพันธ์กัน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน เมื่อน าไปด าเนินการตามแผน อาจจัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับ

บริบทของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 5 

งบประมำณสถำนศึกษำ 

ตำรำงท่ี 1 กำรคำดคะเนนักเรียนของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ / 
ระดับชั้น 

ปีที่แล้ว 
2559 

ประมำณกำรล่วงหน้ำ 
2560 2561 2562 2563 

ก่อนประถม 
อนุบาล 1 

 
90 

 
52 

 
70 

 
70 

 
70 

อนุบาล 2 90 60 70 70 70 

อนุบาล 3 95 65 70 70 70 
รวม 275 177 210 210 210 

ประถมศึกษำ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
102 

 
56 

 
70 

 
70 

 
70 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 116 51 70 70 70 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 118 58 70 70 70 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 115 59 70 70 70 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 119 78 70 70 70 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 112 79 70 70 70 

รวม 682 381 420 420 420 
รวมทั้งหมด 957 558 630 630 630 

 

ตำรำงท่ี 2 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงงำน งบประมำณ 
ปีที่แล้ว 
2559 

ประมำณกำรล่วงหน้ำ 

2560 2561 2562 2563 

1. แผนการบริหารทั่วไป 5,100,563 2,861,546 6,000,000 6,500,000 6,800,000 

2. แผนงานวิชาการ 2,102,265 1,664993 3,500,000 3,500,000 3,500,000  
3. แผนงานบุคคล 20,000 50,000 100,000 150,000 175,000 

4. แผนงานงบประมาณ
(ธุรการการเงินและพสัดุ) 

1,585,000 1,654,500 
 

2,000,000 2,200,000 2,500,000 

5. แผนงานกิจการพิเศษ
(ส านักงานอ านวยการ) 

3,548,402.66 2,935,129 3,500,000 3,700,000 3,700,000 

รวม 12,266,230.66 9,166,168.00 15,100,000 16,050,000 16,675,000 
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ตำรำงท่ี 3 ประมำณกำรเงินเดือน 

 
ครูและบุคลำกร 

จ ำนวน
อัตรำ 

งบประมำณ 
ปีที่แล้ว 
2559 

ประมำณกำรล่วงหน้ำ 
2560 2561 2562 2563 

ครูอนุบำล 6 1,058,400 1,058,400 1,058,400 1,058,400 1,058,400 

ครูพ่ีเลี้ยง 4 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 
ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำ 12 2,214,000 2,214,000 2,214,000 2,214,000 2,214,000 
ครูพิเศษ 9 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 
ครูต่ำงชำติ 1 300,000 300,000 336,000 336,000 336,000 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1+1 156,000 156,000 312,000 312,000 312,000 

นักกำรภำรโรง 3 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 
ผู้บริหำร 1 220,800 220,800 220,800 220,800 220,800 

รวม 35 6,027,120 6,027,120 6,219,120 6,219,120 6,219,120 
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