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บทที่ 1
บทนำ
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนน เทพคุณากร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-511989 โทรสาร 038-511073 e-mail : watsothonschool@gmail.com
website : www.wstr.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 19 ตำบล ได้แก่ ตำบลหน้าเมือง ตำบลท่าไข่ ตำบลบ้านใหม่
ตำบลคลองนา ตำบลบางตีนเป็ด ตำบลบางไผ่ ตำบลคลองจุกเฌอ ตำบลบางแก้ว ตำบลบางขวัญ
ตำบลวังตะเคียน ตำบลนครเนื่องเขต ตำบลโสธร ตำบลบางพระ ตำบลบางกะไห ตำบลหนามแดง
ตำบลคลองเปร็ง ตำบลตลองอุดมชลจร ตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลบางเตย
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรุจิรดา วรรณศิริ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2.2.1 นายณัฐธพงษ์ อัครปรีชากุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
2.2.2 นายวิชาญ นาโตนด วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.3 นายไพฑูรย์ อนุสิทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.4 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.5 นางอารียา ชัยรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.6 นางอธิษฐาน เชื้อโพน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.7 นางจรรยา นิลทรัพย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
2.2.8 นางภารดี กระแสร์สุนทร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ
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2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

2.3.1 ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน “พระพรหมคุณาภรณ์”
(จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.3.2 ธงประจำโรงเรียน
สีเหลือง หมายถึง ความดี ความมีคุณธรรม
สีแดง หมายถึง ความองอาจกล้าหาญ
2.3.3 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภ.ป.ร. ประดิษฐ์ที่หน้าบันอาคารเรียน
2.3.4 ปรัชญาโรงเรียน

เข้มงวดทางวิชาการ สร้างสรรค์ระเบียบวินัย

2.3.5 คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ

2.3.6 คติพจน์ของโรงเรียน

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน

2.3.7 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

2.3.8 วันก่อตั้งโรงเรียน

1 กรกฎาคม 2467

2.3.9 วันรวมโรงเรียน

10 กุมภาพันธ์ 2536

2.3.10 พื้นที่โรงเรียน

102 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา

2.3.11 แผนการจัดการเรียนรู้

ระดับอนุบาล 3 – 4 – 4
ระดับประถมศึกษา 4 – 4 – 4 - 3 – 3 – 3
ระดับมัธยมศึกษา 14 – 12 – 12 – 9 – 10 – 10

2.3.12 เขตพื้นที่การศึกษา
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2.3.13 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ความเป็นมา
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดตั้งโดยหลวงอำนวยศิลปะศาสตร์ ธรรมการมณฑลปราจีน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2467 อยู่ในความควบคุมดูแลของอำมาตย์ขุนอภิรามจรรยา ครูใหญ่โรงเรียนประจำ
มณฑลปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดโสธร” ขึ้นกับโรงเรียนประจำมณฑลปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ ได้อาศัยศาลาวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นสถานที่ทำการสอน ในครั้งแรก มีครูประจำเพียง
2 คนเท่านั้นคือ นายง่วนฮก เจียมอาตม์ และนางฉวี สิงหเสนีย์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2470 โรงเรียนวัดโสธรได้โอนจากโรงเรียนประจำจังหวัดไปเป็นโรงเรียน
ประชาบาล ประจำตำบลหน้าเมือง 1 (วัดโสธร)โดยเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2479 โอนมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดโสธร” เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ
เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาล ใกล้ที่ทำการขององค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทางราชการจึงได้จัดให้เป็นโรงเรียนทดลองการศึกษาแผนใหม่ เมื่อ พ.ศ.2494 มีอาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างประเทศมาแนะนำ และควบคุมการศึกษาในโรงเรียนจนเจริญขึ้น ระยะนี้คณะครู
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาดูงานโรงเรียนเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2496 โรงเรียนได้อาคารประกอบ (หอประชุม) 1 หลัง ส่วนอาคารเรียนก็ได้
ปรับปรุง ทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จในเวลาต่อมา
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2497 โรงเรียนได้เริ่มสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2498 และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2498
ใน พ.ศ.2503 โรงเรียนได้เข้ามาอยู่ในข่ายของโครงการการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา (ค.พ.ศ.)
ได้รับเงินงบประมาณจากโครงการ ค.พ.ศ. และมี T.A. จาก USOM และผู้ประสานงานจากศูนย์พัฒนาการศึกษา
ส่วนกลางมาให้คำแนะนำอยู่เสมอ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2508 เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ครั้งดำรงตำแหน่งที่พระพุทธิรังสี)
เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ได้ออกตรวจบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ของบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะเห็นว่า
โรงเรียนวัดโสธรเดิม มีนักเรียน 894 คน มีครู 20 คน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอน
ตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงชั้นประถมปีที่ 7 มีห้องเรียนทั้งหมด 21 ห้อง ตั้งอยู่ริมน้ำสถานที่คับแคบมากเต็มไปด้วยสิ่ง
ปฏิกูล นักเรียนต้องไปแออัดในห้องประชุม ในขั้นแรกได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จึงจะต่อเติมอาคารเดิมให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่มีทางขยายออกได้
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ประกอบกับทางด้านหน้าโรงเรียนติดแม่น้ำบางปะกง ถูกน้ำกัดเซาะพังอยู่ทุกวัน ไม่มีทางปรับปรุงหรือขยายต่อได้
ท่านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารใหม่ โดยเริ่มซื้อที่ดินทางทิศเหนือของวัดได้ประมาณ 18 ไร่
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จฯพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ในโอกาสนี้ได้พระราชทานทุนทรัพย์เป็นทุนประเดิมจำนวน 95,921.00 บาท เพื่อ
ปรับปรุงโรงเรียนวัดโสธร ต่อมามีผู้บริจาคสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มเติม สามารถซื้อที่ดิน ขยายได้เป็น 30
ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา เริ่มทำการก่อสร้างโรงเรียนประมาณต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2510 เป็นอาคารทรงไทย 3
ชั้น มี 30 ห้องเรียน กว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร ใต้อาคารเป็นถังเก็บน้ำฝนลึก 3 เมตร ครั้นการก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ พระธรรมเสนานี จึงมีหนังสือขอพระราชทานอัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ประดิษฐานไว้ที่หน้า
บันอาคารเรียนและโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียน ที่สร้างใหม่ว่า
“ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร” พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ.2512
ในปี พ.ศ.2512 หลวงพ่อพระธรรมเสนานี ได้มีหนังสือขอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาชื่อว่า โรงเรียนพุทธโสธร แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นทางการ จนกระทั่งใกล้เริ่มปีการศึกษา 2513
โรงเรียนพุทธโสธร จึงได้เปิดทำการสอนเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 โดยได้รับนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดโสธรรารามวรวิหาร เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 2 ห้องเรียน มี
นักเรียน 54 คน เป็นชาย 29 คนและหญิง 25 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติประกาศตั้งเป็นโรงเรียน
รัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทราที่ ฉช 23/8923 ลงวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ.2513 และได้อาศัยอาคารสถานที่ร่วมกับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมาโดยตลอด โดย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธโส
ธรอีกตำแหน่งหนึ่ง
ในปี พ.ศ.2522 หลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ เป็นอาคาร 2 หลังติดกัน
มี 72ห้องเรียน (อาคาร 1 และอาคาร 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาส
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมราชวงศ์จักรี ครบ 200 ปี ทั้งได้ขอรับพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ
“ภ.ป.ร.” ประดิษฐานที่หน้าบันอาคารเรียนโรงเรียนพุทธโสธร และได้รับพระราชทานตามที่ขอ เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ.2522
ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้โอนจากกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
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ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนพุทธโสธร ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อมา ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หอสมุด หอพิพิธภัณฑสถาน ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช น้อมเกล้าถวาย อีก 1 หลังประกอบด้วย
ชั้นล่างเป็นห้องโล่งใช้เป็นที่ประชุมนักเรียน ประชุมพระสังฆาธิการและจัดงานต่าง ๆ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุด วัตถุประสงค์ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาหาความรู้ ชั้นที่ 3 เป็น
พิพิธภัณฑสถาน ใช้เป็นที่รวบรวมของเก่าล้ำค่า หาดูยากไว้ให้ศึกษาค้นคว้าสืบไป โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2531
ตามเจตนาเดิมของหลวงปู่ พระพรหมคุณาภรณ์ ในการสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารและ
โรงเรียนพุทธโสธรนั้น หลวงปูม่ ีความประสงค์ที่จะให้รวมโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียนเดียวกัน เพื่อให้การบริหาร
ทางวิชาการ ทางกิจกรรม และการปลูกฝังอบรมบ่มนิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กอยู่ในแนวทาง
เดียวกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนทั้งสองยังอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ต่อมาจึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการรวมโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2533 ซึ่งมีปัญหาติดขัดในแง่
กฎหมาย แต่ในที่สุดก็ได้แนวทางรวมโรงเรียนโดยมิต้องแก้กฎหมาย ในรูป “โครงการรวมโรงเรียนพุทธโสธรและ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร” และในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้โรงเรียนพุทธโสธรและโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพุทธโสธร” สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นแบบพิเศษ เปิดสอนทั้ง
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
กล่าวได้ว่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกับโรงเรียนพุทธโสธร ซึ่งเคยอยู่รวมกันมาตั้งแต่ต้น พ.ศ.
2513-2527 มีอาจารย์ใหญ่คนเดียวกันมาเป็นเวลา 13 ปี แต่ต้องแยกจากกันตามพระราชบัญญัติโอนกิจการ
บริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523
มาตรา 12, 13 และมาตรา 14 ได้มีโอกาสกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐนมตรี เมื่อวันที่ 12
กันยายน พ.ศ.2535 โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศเลิกล้มกิจการโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2536 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 มติมหาเถระสมาคม ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวัดให้ขึ้นต้นโรงเรียนด้วยคำว่า
“วัด” ทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนพุทธโสธรและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
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พุทธโสธร เป็นโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตามหนังสือที่ ศธ 04236/1473 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ในปี พ.ศ.2554 พระราชมงคลรังษี วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้
ก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 หลัง มี 72 ห้องเรียน มูลค่า 115 ล้านบาท โดยถวาย
เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน และขอรับพระราชทานพระ
ปรมาภิไธยย่อ “ตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร.” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554 ประดิษฐานที่หน้าบันอาคารเรียนพร้อมทั้งพระราชทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 และได้ปรับปรุงจัดทำป้ายประตูโรงเรียน กว้าง 9
เมตร ยาว 17 เมตร มูลค่า 3,999,999 บาท เพื่อความสะดวกและประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงชื่อของ
โรงเรียนดังเดิมและตามมติของมหาเถรสมาคมต่อไป
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

กลุ่มประกันคุณภาพ
และแผนงาน

๑) งานประกันคุณภาพ
๒) งานแผนงาน

8

ภารกิจของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
1.1 จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด

จำนวนห้องเรียน
3
4
4
11
4
4
4
3
3
3
21
14
12
12
38
9
10
10
29
99

จำนวนนักเรียน (คน)
65
118
140
323
155
142
147
121
126
120
811
560
608
554
1,722
328
349
384
1,066
3,922
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1.2 ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปีการศึกษา 2561
รายการ
ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการเรียนร่วม
บรรณรักษ์
ครูชาวต่างชาติ
ครูผู้ทรงคุณค่า
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างประจำ
รวม

ข้าราชการ

อัตราจ้าง

รวม

15
15
12
22
16
10
13
14
16
3
10
1
1
10
4
2
3
2
6
10
6
191

2
5
3
1
2
3
1
1

17
15
17
25
17
10
15
14
19
4
11
1
1
10
4
2
3
2
6
10
6
209

18
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1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปี 2558 – 2561
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปี 2558 – 2561
ชั้น

ป.6

ม.3

ชั้น

ม.6

ระดับ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
2558 48.61
42.12
2559 50.71
37.39
2560 43.86
32.21
2561 53.69
30.17
ผลต่าง +9.83
-2.04
2558 40.46
29.32
2559 44.14
26.30
2560 45.80
25.90
2561 52.04
26.90
ผลต่าง +6.24
+1.00
ระดับ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
2558 42.16
21.28
2559 48.81
21.38
2560 41.14
17.71
2561 42.23
24.91
ผลต่าง +1.09
+7.20

สังคมฯ
45.52
42.02
43.01
46.54
สังคมฯ
36.23
33.26
31.76
32.82
+1.06

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
40.52
39.95
39.56
30.92
35.04
30.02
37.18
32.50
+2.14
+2.48
36.24
28.50
34.30
28.50
31.45
28.43
34.67
26.67
+3.22
-1.76
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
30.17
20.96
29.42
23.92
26.07
21.92
27.98
26.58
+1.91
+4.66

สุขศึกษา
-

ศิลปะ
-

การงานฯ
-

สุขศึกษา
-

ศิลปะ
-

การงานฯ
-

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
1) อาคารทรงไทย 3 ชั้น 36 ห้องเรียน เป็นอาคารดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์
2) อาคารทรงไทย 3 ชั้น 78 ห้องเรียน (อาคาร 1 และ อาคาร 2) เป็นอาคารเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4, 5 และ6
3) อาคารทรงไทย 3 ชั้น 72 ห้องเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 4) เป็นอาคารเรียนระดับชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4
4) อาคารทรงไทย 3 ชั้น ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์
5) อาคารทรงไทย 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุม
6) อาคารทรงไทยชั้นเดียว เป็นโรงครัวประกอบอาหาร
7) อาคารฝึกงาน แบบ 10227 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
8) อาคารศูนย์กีฬา 2 ชั้น
9) บ้านพักครูเดี่ยว จำนวน 9 หลัง
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10) บ้านพักครูอาคารชุด 2 ชั้น จำนวน 30 หน่วย
11) บ้านทรงไทย 2 ชั้น 1 หลัง เป็นบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน
12) บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
13) สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม
14) สนามฟุตซอล จำนวน 2 สนาม
15) พื้นที่โรงเรียน จำนวน 102 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
1.5 งบประมาณอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2561
งบประมาณอุดหนุนรายหัวที่ใช้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบประมาณรายได้สถานศึกษา
งบประมาณปัจจัยพื้นฐาน(เหลือ)
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว (เหลือ)
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เหลือ)
รวมทั้งหมด
งบประมาณที่นำมาจัดสรรพัฒนาการศึกษา

จำนวนเงิน (บาท)
12,000,000
4,000,000
6,244,650
1,063,475
4,001,906.51
1,547873.66
28,857,905.17
27,794,430

12

1.6 แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและการใช้
- ห้องสมุด มีขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ทั้งหมด 35,706 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ Web library จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น
850 คน/วัน
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกเหนือจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องพิพิธภัณฑ์
2. ลานธรรม
3. ป้ายนิเทศ
4. ห้องสืบค้น

สถิติการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
(จำนวนครั้ง/ปี)
ชื่อแหล่งเรียนรู้
20
1. วัดโสธรวราราม วรวิหาร
40
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม
400
3. มหาวิทยาลัยราชฯ
400
4. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
400
5. ค่ายทหาร

สถิติการใช้
(จำนวนครั้ง/ปี)
50
5
2
2

5. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
1
การเรียนรู้ จำนวน 11 ห้อง
6. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
40
6. กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
1
7. ศูนย์เกษตรกรรม
40
7. วัดจีนประชาสโมสร
1
8. ศูนย์อาหาร
400
8. วัดบางปรงธรรมโชติการาม
1
9. ห้องสมุด
400
10. ศาลาอาเซียน
400
- ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียนใน
ปีการศึกษา 2561
1. ชื่อ พระเพทสิทธิญาณรังสี วิ.

ให้ความรู้เรื่อง การทำความดี

2. ชื่อ พระราชภาวนาพิธาน

ให้ความรู้เรื่อง ความกตัญญู

3. ครูพระ จำนวน 6 รูป

ให้ความรู้เรื่อง การสอนธรรมศึกษา

4. พระนิสิตฝึกสอน จำนวน 4 รูป

ให้ความรู้เรื่อง การสอนสังคมศึกษา

5. พระจ้างสอน จำนวน 2 รูป

ให้ความรู้เรื่อง การสอนหน้าที่พลเมือง
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ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

2. โครงการคัดเลือกผลงานการจัดหาประโยชน์จาก
ที่ดิน โดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
1. นำเสนอ Best Practice งาน Lab School
Symposium 2013 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ณ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- เรื่อง การบริหารงานโรงเรียนดีประจำอำเภอ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
- เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปรนิก
- เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือ
จัดนิทรรสการแสดงผลงานการจัดหาประโยชน์จาก
ที่ดิน ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร วันที่ 20
กันยายน 2556

3.

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับ
การศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) ประเภทโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนัก คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได้

คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

5.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

10.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

35.00

32.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

สำคัญ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00

12.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.00

3.75

ดี

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

100.00 90.25

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) ประเภทโรงเรียน
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.25 คะแนน
 มีระดับคุณภาพดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

 ใช่  ไม่ใช่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่  ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี)
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับ

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

(คะแนน)

ที่ได้

คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.17

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.52

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.25

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

8.46

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

7.53

ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

เป็นสำคัญ

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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คะแนนรวม

100.00

81.73

ดี

สถานศึกษามีคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

 ใช่  ไม่ใช่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้

 ใช่  ไม่ใช่

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่  ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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บทที่ 2
สถานภาพของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โดยการวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค จุดแข็ง – จุดอ่อนชองสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ทำงานของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ว่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส นำเสนอได้ดังนี้
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( S )
ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาสมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาส ได้แก่
1.1 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตามโอกาส และความ
เหมาะสม
1.2 มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.3 ประชาชนในทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
1.4 มีวัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.5 ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
1.6 มีแหล่งอบายมุขใกล้โรงเรียน ทำให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียน
2. ด้านเทคโนโลยี ( T )
ด้านเทคโนโลยี พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาสมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาส ได้แก่
2.1 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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2.2 มีการสื่อสารผ่านเครื่องมืออีเลกโทรนิกส์ ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อ และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
2.3 ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน
2.4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลาย เป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้และสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
2.5 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีทันสมัยจากองค์กรเอกชน เพื่อนำมาจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
2.6 การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนรับรู้รับทราบเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
3. ด้านเศรษฐกิจ ( E )
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาสมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาส ได้แก่
3.1 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในการ
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และทุนการศึกษา
3.2 ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในชีวิต พร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
3.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนขาดความพร้อมด้าน
การศึกษา
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ( P )
ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรคมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาส มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นโอกาส ได้แก่
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงแก่ไขเพิ่มเติม 2545 ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา ทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4.2 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยมุ่งกระจายอำนาจเพื่อเอื้อให้สถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจ
ด้านการบริหาร และการจัดการบริการทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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4.3 มีการกำหนดมาตรการการพัฒนาวิชาชีพโดยกำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพครู มีการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ ทำให้ครูตระหนักและเห็นคุณค่าของครูมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
4.4 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
นโยบายเปลี่ยนไป จึงทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.5 กฎหมายให้สิทธิเสรีแก่นักเรียนมากเกินไป ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไป
4.6 วิธีการประเมินวิทยฐานะเน้นการประเมินตัวครูผู้สอนมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็ก
4.7 รัฐบาลจัดสรรประมาณให้กับกระทรวงศึกษาธิการในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมต่อการที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สรุปว่า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็ง นำเสนอได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
ด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
1.1 โรงเรียนบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการ ทำให้เกิดประโยชน์และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ราชการกำหนดทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
1.2 โรงเรียนมีการกำหนดภารกิจตามงาน 4 งานและแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพ
1.3 การจัดระบบองค์กรชัดเจน มีสายการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจชัดเจน ทำให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ลดการซ้ำซ้อนมีประสิทธิภาพ
1.4 เน้นการทำงานเป็นทีม ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ รวดเร็ว มีคุณภาพ ทำให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
1.5 นโยบายการดำเนินงานมีการกระจายอำนาจ เน้นการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วม
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
1.6 จากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กดี จึงมีโครงการเสริมสร้างให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่
1.7 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
น้อย
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2)
ด้านผลผลิตและการบริการ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
2.1 โรงเรียนให้บริการด้านอาคารสถานที บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก แก่
ชุมชนต่างๆ
2.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนตามความถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงและมีผลงานต่างๆทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง
2.3 โรงเรียนจัดสำรวจเด็กในเขตบริการ เพื่อให้ได้รับการศึกษาทุคนส่งผลให้เด็กได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
2.4 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการรักการอ่านด้วยกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
นักเรียนใช้บริการอย่างทั่วถึง และสามารถพัฒนาตนเองด้วยการอ่าน
2.5 โรงเรียนจัดโครงการพี่สอนน้องเพื่อแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่
2.6 โรงเรียนขาดการพัฒนาพืน้ ที่บางส่วนเพื่อรองรับการใช้บริการของนักเรียน
3. ด้านบุคลากร (M1)
ด้านบุคลากร พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
3.1 ครูกระตือรือร้นในการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อทราบปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน
ส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างเป็นระบบ
3.3 บุคลากรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุขและเกิดประสิทธิภาพ
3.4 ครูดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบ
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่
3.5 บุคลากรสายผู้สอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
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3.6 นักการภารโรงมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
4.1 โรงเรียนบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบราชการทำให้เกิดประโยชน์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ราชการกำหนด ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
4.2 โรงเรียนบริหารงบประมาณ โดยมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ ใช้งบประมาณการพัฒนานักเรียน
มากกว่าด้านอื่นๆ จึงเกิดผลดีกับนักเรียน
4.3 การจัดสรรเงินให้ฝ่ายต่างๆตรงตามความเหมาะสมของบุคลากร และนำไปใช้อย่าง
ถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
4.4 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กรเอกชนและคหบดีในท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่
4.5 บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเงิน – พัสดุมีเวลาน้อยในการดำเนินงาน เนื่องจากติด
ภาระการสอน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าขาดความคล่องตัว
5. ด้านอุปกรณ์ (M3)
ด้านอุปกรณ์ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
5.1 นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
5.2 โรงเรียนมีการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
5.3 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาวิชาการที่ดี
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4)
ด้านการบริหารหารจัดการ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็งมากกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่
6.1 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมประจำเดือน ประชุมฝ่าย
บริหาร ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
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6.2 ผู้บริหารสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดสรร
อัตรากำลังครูให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
6.3 ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยจัดให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้
6.4 มีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโดยครูชาวต่างชาติ
ตารางที่ 7 ผลคะแนนปัจจัยภายนอกจำแนกเป็นรายด้าน
น.น. คะแนน
ปัจจัยภายนอก
คะแนนเต็ม
1 คะแนน
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0.2
2. ด้านเทคโนโลยี
0.15
3. ด้านเศรษฐกิจ
0.3
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย
0.35
สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

ค่าคะแนน
โอกาส อุปสรรค

คะแนนจริง
โอกาส อุปสรรค

4.57
3.7
3.35
3.77

0.91
0.56
1.01
1.32
3.8

1.5
3.4
3.4
3.6

0.3
0.51
1.02
1.26
3.09

สรุป
+0.15
+0.05
-0.01
+0.06

+.071

ตารางที่ 8 ผลคะแนนปัจจัยภายในจำแนกเป็นรายด้าน
น.น. คะแนน
ค่าคะแนน
ปัจจัยภายใน
คะแนนเต็ม จุดแข็ง จุดอ่อน
1 คะแนน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย
0.20
3.64
2. ด้านผลผลิตและการบริการ
0.30
3.52
3.20
3. ด้านบุคลากร
0.12
3.50
3.60
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน
0.13
3.60
3.45
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์
0.10
3.50
6. ด้านบริหารจัดการ
0.15
3.68
สรุปปัจจัยภายใน
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

คะแนนจริง
จุดแข็ง จุดอ่อน
0.73
1.06
0.42
0.47
0.35
0.56
3.59

0.96
0.43
0.45

1.84
+1.75

สรุป
+0.73
-0.10
+0.01
+0.02
+0.35
+0.56
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จากตารางสามารถนำมาเขียนกราฟวงรี เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
นำเสนอได้ดังนี้

จากภาพวงรีแสดงสถานภาพของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบว่า ตำแหน่งไข่แดงของวงรีอยูใ่ น
ตำแหน่งดาวรุ่ง (STARS) หมายถึง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการดำเนินการจึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อการขยายงาน
และสร้างความเจริญเติบโด
ดังนั้น การสร้างกลยุทธ์จำเป็นต้องสร้างต่อยอดให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ส่วนที่เป็นอุปสรรคและ
จุดอ่อนต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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บทที่ 3
ทิศทางการบริหารงาน
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กำหนดให้มีขั้นตอนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (S) ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านเศรษฐกิจ (E) ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) และ
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) ด้านผลผลิตและบริการ (S2) ด้านบุคลากร (M1)
ด้านงบประมาณ (M2) ด้านอุปกรณ์ (M3) และด้านการบริหารจัดการ (M4) ที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวก
และด้านลบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
จุดอ่อน เพื่อใช้ในการประเมินสถานภาพของหน่วยงานได้ว่าหน่วยงานมีสถานภาพ ณ จุดใด
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสถานภาพเป็นดาวรุ่ง (STARS) คือ
สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศ
ทางการบริหารงานเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ สู่สากล บนแนววิถีพุทธ รุดหน้าเทคโนโลยี กีฬาดี วัฒนธรรมเด่น เน้น
สิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียง ขานรับระเบียงเศรษฐกิจ ใกล้ชิดชุมชน
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ผู้เรียน
3. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการ
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางอาชีพและจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่ระดับสากล มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ
ตามความสนใจเต็มศักยภาพของผู้เรียน
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และผู้เรียนได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
5. บุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
6. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพและมีงานทำ เมื่อสำเร็จการศึกษา
7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในทุกด้านจากชุมชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นของของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและการศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย
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กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 5.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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บทที่ 4
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กระบวนการของการกำหนดกลยุท ธ์ ประกอบด้วย 2 ขั้น ตอน คือ การสร้างตารางสัมพั นธ์ การ
กำหนดกลยุทธ์ การจัดทำตารางสัมพั นธ์เป็น การจั บคู่ความสัมพั นธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน คู่ความสัมพันธ์คู่ใดที่สามารถเอื้อกันได้ หรือมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน หรือมีความ
สมเหตุสมผลกัน จึงนำข้อความคู่นั้นมาเขียนเป็นข้อความกลยุทธ์โดยมีคำนำหน้ากลยุทธ์เป็นคำชี้ทิศทาง
การสร้างตารางสัมพันธ์
การสร้างตารางสัมพันธ์มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 นำข้ อมู ล การสรุป น้ ำหนั ก ค่าคะแนน ซึ่ ง ได้ จ ากการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ผลการ
วิเคราะห์คะแนนจริงของสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและอุปสรรคมาลบกัน ถ้าคะแนนโอกาสมากกว่าอุปสรรค
คำตอบจะเป็นบวก ถ้าอุปสรรคมากกว่าโอกาส คำตอบจะเป็นลบ แล้วนำมาเรียงลำดับตั้งแต่ค่ามากที่สุดไปหา
ค่าน้อยที่สุด
ขั้น ตอนที่ 2 นำข้ อมู ล การสรุป น้ ำหนั ก ค่าคะแนน ซึ่ ง ได้ จ ากการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ผลการ
วิเคราะห์คะแนนจริงของสภาพแวดล้อมภายใน มาลบกัน ถ้ าคะแนนจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คำตอบจะเป็น
บวก ถ้าคะแนนจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คำตอบจะเป็นลบ แล้วนำมาเรียงลำดับตั้งแต่ค่ามากที่สุดไปค่าน้อย
ที่สุด
จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แสดงผลได้ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปค่าน้ำหนักคะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย
สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี (T)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)
ด้านเศรษฐกิจ (E)
ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)

คะแนน
+0.08
+0.04
+0.03
0.00

สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัย
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
ด้านบริหารจัดการ (M4)
ด้านผลผลิตและการบริการ (S2)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)
ด้านบุคลากร (M1)
ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2)

คะแนน
+0.39
+0.39
+0.20
+0.19
+0.12
+0.08
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จากตารางที่ 10 พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านเป็นโอกาส เมื่อเรียงลำดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (T), ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) , ด้านเศรษฐกิจ (E) และด้านการเมืองและ
กฎหมาย (P) ตามลำดับ
สภาพแวดล้อ มภายในทุกด้ านเป็ นโอกาส เมื่อเรียงลำดับจากคะแนนมากที่ สุ ดไปน้อ ยที่สุ ด ได้แก่
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) , ด้านบริหารจั ดการ (M4) , ด้ านผลผลิต และการบริก าร (S2) , ด้ านวั สดุ
อุปกรณ์ (M3) , ด้านบุคลากร (M1) และด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลจากตาราง สรุปค่าน้ำหนักคะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน มาสร้างตารางสัมพันธ์ 24 กำหนดให้แกนตั้งเป็นปัจจัยภายนอก ข้อมูลที่มีค่าบวกอยู่ด้านบนของจุดตัด
ปัจจัยที่มีค่าเป็นลบ อยู่ด้านล่างของจุดตัด ปัจจัยภายนอกสามด้านมีค่าบวกและหนึ่งด้านมีค่าเป็นลบ
ในลักษณะคล้ายกันกำหนดปัจจัยภายในเป็นแกนนอน ปัจจัยที่มีค่าเป็นบวกอยู่ทางด้านซ้ายของจุดตัด
ปัจจัยที่มีค่าเป็นลบอยู่ทางด้านขวา จากจุดตัดเรียงลำดับค่าคะแนนด้านซ้ายมือจากบวกน้อยไปหามาก จุดตัด
เรียงลำดับค่าคะแนนจากลบน้อยไปหาลบมากทางด้านขวามือ จะได้ตารางสัมพันธ์ 24 ดังต่อไปนี้
ตางรางที่ 4 ตารางสัมพันธ์ข้อมูล 24
O

S

TM4
SM4
EM4
PM4
M4

TS1
SS1
ES1
PS1
S1

TS2
SS2
ES2
PS2
S2

TM3
TM1
TM2
T
SM3
SM1
SM2
S
W
EM3
EM1
EM2
E
PM3
PM1
PM2
P
M3
M1
M2
T
จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาทุกด้าน สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งทุก

ด้าน
ขั้นตอนที่ 4 จับคู่ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์กันได้ เขียนเป็นข้อความกลยุทธ์
โดยมีคำชี้ทิศทางนำหน้าข้อความ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กำหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยงานซึ่งจัดเป็ น
กลยุทธ์หลัก ส่วนข้อความกลยุทธ์ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์รองและตามด้วยโครงการที่สนองแต่ละกลยุทธ์ของ
แผนกลยุทธ์ 3 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2562-2566 ดังนี้
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ตารางที่ 5 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป็นรายปี พ.ศ. 2562 – 2566
แผนการดำเนินงาน
แผนงาน

โครงการ

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

การจัดการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
3.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4.ห้องสมุด
5.พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ
6.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
7.Open House เปิดประตู...สู่
WSTR
8.นิเทศภายในโรงเรียน
9. โครงการพัฒนางานทะเบียน และ
วัดผล (ประถมศึกษา)
10. โครงการการพัฒนาระบบการ
ประเมินตนเอง (SAR)
11.การสนับสนุนการจัดการบริหาร
การเรียนการศึกษา
12.การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
13.โครงการอบรมสัมมนา ทัศน
ศึกษา การศึกษาดูงาน
14.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
15. โครงการอนามัยโรงเรียน
16. โครงการวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน(ราชพฤกษ์สาร)
17.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
18.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
19.โครงการพัฒนางานสารบรรณ










































































































หน่วยงาน/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหารบุคคล1




























































กลุ่มบริหารบุคคล2
กลุ่มบริหารทั่วไป 1
กลุ่มบริหารทั่วไป2
กลุ่มบริหารทั่วไป2
กลุ่มบริหารทั่วไป2
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ตารางที่ 12 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป็นรายปี พ.ศ. 2559 – 2561 (ต่อ)
แผนการดำเนินงาน
แผนงาน

โครงการ

การจัดการ 20.โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ศึกษาขั้น นอกสถานที่
พื้นฐาน
21.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สถานที่ฝ่าย
ประถม
22.การพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
23.ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
24.พัฒนาห้องสืบค้น และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
25.นักดาราศาสตร์น้อย
26.พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
พลานามัย
27.ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกโรงเรียน
28.พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นแหล่ง
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ(ห้องแผนที่)
29.พัฒนาห้องสมุดธรรมะ
30.การดูแลและบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์
31.โครงการลานธรรม ลานบุญ ลาน
ปัญญา
32.ศาสนาพัฒนาคุณธรรม
33.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ฯ
34.การสร้างเสริมการเป็นประชาคม
อาเซียน

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566






















































































หน่วยงาน/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป2

กลุ่มประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
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ตารางที่ 12 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป็นรายปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ต่อ)
แผนการดำเนินงาน
แผนงาน

โครงการ
35.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
36.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
37.ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
38.ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
จากโรงอาหารของโรงเรียนและจาก
ชุมชนโดยใช้เครื่องผลิตแบบพกพา
39.การพัฒนาคุณภาพ ด้านส่งเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้
40.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาคหกรรม
41.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาธุรกิจ
42.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
43.กิจกรรมหน้าเสาธง
(ภาษาอังกฤษวันละคำ)
44.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ,จีน)
45.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
(กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
46.พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
47.พัฒนาคุณภาพวงดนตรีสากล
48.พัฒนาคุณภาพวงดนตรีไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
49.ส่งเสริมศักยภาพนาฏศิลป์

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

หน่วยงาน/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

กลุ่มปฐมวัย
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แผนการดำเนินงาน
แผนงาน
การจัดการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน

โครงการ
50.พัฒนา/ส่งเสริมความสามารถ
และทักษะทางการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

หน่วยงาน/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
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บทที่ 5
กลยุทธ์การดำเนินงาน
กลยุทธ์การดำเนินงานรายป� ตามแผนกลยุทธ์ 3 ป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ของโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จัดทำขึ้นโดยสนองตอบต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 แนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ความต้องการในการพัฒนางานเชิงรุกของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กลยุทธ์หลักในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยใช้คุณธรรมนำความรู้และ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่ระดับสากล
1.2 ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป�นมืออาชีพ
2.1 ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
4.1 ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
4.2 สร้างความเข็มแข็งในการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกรายป�
จากการจัดทำโครงการเพื่อสนองกลยุทธ์โดยรวมตามกลยุทธ์ 3 ป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ทำให้ได้
โครงการพัฒนาทั้งหมดที่จะต้องจัดทำแผน ดังนั้น เพื่อให้แผนการดำเนินงานมีแนวทางและความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายโครงการรายป� และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ นำเสนอได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป�นรายป� พ.ศ. 2559 – 2561
แผนงาน

โครงการ

การจัดการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
3.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4.ห้องสมุด
5.พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ ป�
การศึกษา 2559
6.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
7.Open House เป�ดประตู...สู่
WSTR
8.นิเทศภายในโรงเรียน
9. โครงการพัฒนางานทะเบียน และ
วัดผล (ประถมศึกษา)
10. โครงการการพัฒนาระบบการ
ประเมินตนเอง (SAR)
11.การสนับสนุนการจัดการบริหาร
การเรียนการศึกษา
12.การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ประจำป� 2559
13.โครงการอบรมสัมมนา ทัศน
ศึกษา การศึกษาดูงาน
14.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
15. โครงการอนามัยโรงเรียน
16. โครงการวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน(ราชพฤกษ์สาร)

แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน/
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ


































































กลุ่มบริหารบุคคล1










กลุ่มบริหารบุคคล2

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป 1
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ตารางที่ 12 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป�นรายป� พ.ศ. 2559 – 2561 (ต่อ)
แผนงาน
การจัดการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน/
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ฝ่ายที่รับผิดชอบ
17.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารทั่วไป2






18.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน



19.โครงการพัฒนางานสารบรรณ



20.โครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
กลุ่มประถมศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่



21.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สถานที่
ฝ่ายประถม



22.การพัฒนาคุณภาพด้าน
กลุ่มสาระการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์



23.ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง



วิทยาศาสตร์
24.พัฒนาห้องสืบค้น และ



ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์



25.นักดาราศาสตร์น้อย
26.พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป�นเลิศทาง
กลุ่มสาระการ



พลานามัย
เรียนรู้พลศึกษาฯ
27.ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน



กีฬาภายนอกโรงเรียน
28.พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
กลุ่มสาระการ
ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อ สื่อ วัสดุ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเป�นแหล่ง



เรียนรู้สังคมศึกษา ฯ(ห้องแผนที่)



29.พัฒนาห้องสมุดธรรมะ



30.การดูแลและบำรุงรักษา
พิพิธภัณฑ์



31.โครงการลานธรรม ลานบุญ



ลานป�ญญา
32.ศาสนาพัฒนาคุณธรรม
โครงการ

35
33.ส่งเสริมความเป�นเลิศทางสังคม
ศึกษา ฯ
34.การสร้างเสริมการเป�นประชาคม
อาเซียน







ตารางที่ 12 การกำหนดเป้าหมายโครงการจำแนกเป�นรายป� พ.ศ. 2559 – 2561 (ต่อ)
แผนงาน

โครงการ

แผนการดำเนินงาน
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561

หน่วยงาน/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

36
การจัดการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน

35.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
36.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
37.ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
38.ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว
จากโรงอาหารของโรงเรียนและจาก
ชุมชนโดยใช้เครื่องผลิตแบบพกพา
39.การพัฒนาคุณภาพ ด้านส่งเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเป�นเครื่องมือในการ
เรียนรู้
40.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาคหกรรม
41.การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิชาธุรกิจ
42.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิป�ญญาท้องถิ่น
43.กิจกรรมหน้าเสาธง
(ภาษาอังกฤษวันละคำ)
44.ส่งเสริมความเป�นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ,จีน)
45.ส่งเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ
(กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
46.พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
47.พัฒนาคุณภาพวงดนตรีสากล
48.พัฒนาคุณภาพวงดนตรีไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
49.ส่งเสริมศักยภาพนาฏศิลป์
50.พัฒนา/ส่งเสริมความสามารถ
และทักษะทางการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย





















































































กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มปฐมวัย

