สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
ปจจุบันโรงเรียนบานนาหมูมนเปดเรียนทําการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดรับการอนุมัติจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให
เปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
โดยเปาหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียนรวมกับ โรงเรียนบานนาดี
โรงเรียนบานนาหมูมนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กลุมสาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม โดยมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและยึดผูเรียน
เปนสําคัญตลอดจนการใหชุมชน ผูปกครองและองคกรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาสงเสริมการศึกษาจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและในชุมชน นอกชุมชน และสงเสริม
การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
โรงเรียนบานนาหมูมน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 เมื่อครั้ง ขุนหิรัณ
สุวรรณรังสี
นายอําเภอดานซาย นายมา พาแกว ศึกษาธิการอําเภอดานซาย เปดทําการสอนโดยใชศาลาวัด
จอมมณีบานนาหมูมน เปนสถานที่ทําการเรียนการสอน มี นายสา นนทะโคตร ครูใหญ ตอมา
นายคํา โยเฮือง ผูใหญบาน นายปรีชา วงศสิทธิศักดิ์ ครูใหญ ไดรวมกับชาวบานนาหมูมน ได
ยายสถานศึกษามาอยูที่แหงใหมทางดานทิศตะวันตกของหมูบาน ซึ่งเปนที่วางเปลา มีเนื้อที่
ประมาณ 12 ไร 2 งาน 50 ตารางวาไดรวมกับชาวบานจัดสรางอาคารเรียนชั่วคราว ใชเปนที่ทํา
การเรียนการสอน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2491 เปนตนมา
ในปพ.ศ. 2521 ไดงบประมาณ จํานวน 360,000 บาท มากอสรางอาคารเรียน แบบ
ป. 1 ฉ. จํานวน 1 หลัง ขนาด 4 หองเรียน
ในปพ.ศ. 2523 ไดงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท มากอสรางอาคาร
อเนกประสงคแบบกรมสามัญ จํานวน 1 หลัง
ในปพ.ศ. 2531 ไดงบประมาณ จํานวน 510,000 บาท มากอสรางอาคารเรียน แบบ
สปช. 104/26 จํานวน 1 หลัง ขนาด 3 หองเรียน
จนถึงปจจุบัน โดยใหบริการทางดานการศึกษา ในชุมชน 2 หมูบานคือ บานนาหมูมน
หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และ บานนาฮี หมูที่ 6 ตําบลนาหอ อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย ปจจุบัน มี นายสมบัติ แลบัว (ผูอ ํานวยการชํานาญการพิเศษ) เปน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาหมูมน
อาณาเขต (ปจจุบัน) ที่ดินมี 1 แปลง น.ส.3 ก.เลขที่ 495 รูปถายทางอากาศหมายเลข
5243 IV แผนที่ 100 เนื้อที่ดิน 12 ไร 2 งาน 50 ตารางวา
ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน
ทิศใต จดทางสาธารณประโยชน
ทิศตะวันออก จดทางหลวงจังหวัดสาย ดานซาย- ปากหมัน
ทิศตะวันตก จดที่สาธารณประโยชน

อักษรยอของโรงเรียน
ชื่อเต็มวา
สีประจําโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
คําขวัญของโรงเรียน
อัตลักษณ
เอกลักษณ

“นม”
“โรงเรียนบานนาหมูมน”
Ban Namumon
“ เขียวเหลือง”
“การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม และเปนรากฐานของ
ชีวิต”
“เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
“กริยาดี วิถีพอเพียง”
“ภูมิทัศนสะอาด บรรยากาศสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม”

3. ขอมูลผูบริหาร
1) ชื่อ - สกุลผูบริหาร นายสมบัติ แลบัว วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา โทรศัพท 081-117-3416 e-mail sbm_323@hotmail.com
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึงปจจุบัน
2) ผูชวยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้ง 1 คน คือ นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
โรงเรียนบานนาหมูมน แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแก ดาน บริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมโดยใชกระบวนการ PDCA

โครงสรางการจัดการบริหารการศึกษา
ผูบริหารโรงเรียน
นายสมบัติ แลบัว
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหาร
วิชาการ
น.ส.ประทุมมา
ศรีบุตรตา
อนุบาล
นางฉันทนี
รัตนเมือง

ป. 1
น.ส.วรภรณ
นันทะเพ็ชร

ผูปกครองนักเรียน
การบริหาร
งานบุคลากร
นายสมบัติ
แลบัว

การบริหาร
งบประมาณ
น.ส.ประทุมมา
ศรีบุตรตา
ป. 2
น.ส.วรภรณ
นันทะเพ็ชร

ป. 3
นางพิชญสนิ ี

ป. 4
นางพิชญสนิ ี

เจริญชัยบัว

เจริญชัยบัว

การบริหาร
ทั่วไป
นางฉันทนี
รัตนเมือง
ป. 5
น.ส.ประทุมมา
ศรีบุตรตา

ป. 6
น.ส.ประทุมมา
ศรีบุตรตา

4. ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น

อนุบาล 2
อนุบาล 3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมทั้งหมด

นักเรียนชาย
(คน)
5
4
3
2
3
1
1
19

นักเรียนหญิง
(คน)
2
3
2
2
2
1
1
2
15

รวม (คน)
7
7
5
4
2
4
2
3
34

หมาย
เหตุ

5. ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
เลขที่ตําแหนง
1487
1515
1493
1495
-

ชื่อ - สกุล
นายสมบัติ แลบัว
นางพิชญสินี เจริญชัยบัว
นางฉันทนี รัตนเมือง
น.ส.ประทุมมา ศรีบุตรตา
น.ส.วรภรณ นันทะเพ็ชร

นายอนุชา มันตาพัน

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครูอัตราจาง
ธุรการโรงเรียน

วุฒิ
การศึกษา
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
วท.บ.

หมายเหตุ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
ศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุป โรงเรียนบานนาหมูมน มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
- ขาราชการครู จํานวน 4 คน
- ครูอัตราจาง จํานวน 1 คน
- เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 คน
- หมูบานในเขตบริการ 1 หมูบาน คือ หมูที่ 2 บานนาหมูมน
- อาชีพ ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจางทั่วไป มีฐานะยากจนขาดแคลน

6. ขอมูลดานอาคารสถานที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค
อาคารเรียน
สวม
สวม
หองสมุด
บอเลี้ยงปลา
ถังน้ํา ฝ 33 พิเศษ
ถังน้ํา กสช.
สนามวอลเลยบอล
สวม
ศาลาเอนกประสงค
สนามตะกรอ
สวมอนุบาล
ลานอเนกประสงค

แบบ
ป. 1 ฉ
กรมสามัญ
สปช. 104/26
สรางเอง
สปช. 601/26
สรางเอง
กรมประมง
สปช
สภาตําบลนาดี
อบจ.เลย
สปช.604/45
สรางเอง
สรางเอง
สรางเอง
สรางเอง

ป พ.ศ.
2521
2523
2531
2556
2533
2543
2542
2538
2533
2543
2558
2555
2556
2557
2559

งบประมาณ
360,000
100,000
510,000
60,000
71,000
180,000
150,000
69,800
53,359
85,000
246,000
120,000
50,000
60,000
120,000

หมายเหตุ

7. เกียรติยศและผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
ผลงานดีเดนของโรงเรียน ผูบริหาร คณะครูและนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562
ผลงานดีเดนของโรงเรียน
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย "บานนักวิทยาศาสตรนอย
รางวัล โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ผลงานดีเดนของครู
ระดับ
ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่
ระดับเขตตรวจราชการ
ระดับภาค
ระดับประเทศ

จํานวน
4
1
-

หนวยงานที่มอบรางวัล
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา (2562-2564)
จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.(2562)

ชื่อรางวัล
รางวัลครูดีศรีสองรัก,เกียรติบัตรครูผูฝกสอนเหรียญทอง
งานมหกรรมวิชาการและความสามารถของนักเรียน
เกียรติบัตรครูผูฝกสอนเพลงพระราชนิพนธเหรียญทอง
-

ผลงานดีเดนของนักเรียน
ลําดับ หมวดหมู
1 ภาษาไทย
2 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3 ศิลปะทัศนศิลป
4 ศิลปะทัศนศิลป
5 คอมพิวเตอร

รายการ
การแขงขันทอง
อาขยานทํานอง
เสนาะ ป.1-ป.3
การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ป.4ป.6
การแขงขัน
ประติมากรรม ป.1ป.3

ผูเขาแขงขัน
1. เด็กหญิงอาภัสรา วังคํา

ผูฝกสอน
1. นางพิชญสินี เจริญชัยบัว

1. เด็กหญิงอารยา สาสังข

1. นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา

1. เด็กหญิงธัญชนก สิงหสถิตย
2. เด็กชายอชิฏพล ศรีบุตรตา
3. เด็กหญิงอาภัสรา วังคํา

1. นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
2. นางสาวขนิษฐา ประชากูล

การแขงขัน
1. เด็กหญิงปุญญิสา ไพรสาณฑ 1. นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
ประติมากรรม ป.4- 2. เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีบุตรตา 2. นางสาวขนิษฐา ประชากูล
ป.6
3. เด็กชายเอกประพันธ พรศรี

การแขงขันการสราง
การตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ป.4ป.6
6 เรียนรวม - การ การแขงขันการวาด
งานอาชีพและ ภาพดวยโปรแกรม
Paint ประเภท
เทคโนโลยี
นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการ
เรียนรู ป.1-ป.6
รวม

1. เด็กหญิงอารยา สาสังข
2. เด็กชายเอกประพันธ พรศรี

1. นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
2. นางสาวขนิษฐา ประชากูล

1. เด็กชายชัยวัฒน ประทุมสาย 1. นางสาวขนิษฐา ประชากูล
2. เด็กชายปรมินทร ผิดผาด
2. นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา

12

10

8. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
โรงเรียนบานนาหมูมน
ความสามารถ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

ปการศึกษา
2560
81.52
79.45
79.22
81.53
83.18
83.57
82.93
76.28

ปการศึกษา
2561
81.24
76.92
78.60
81.53
83.17
80.99
80.18
76.32

รอยละของผลตาง
ระหวางปการศึกษา
-0.28
-2.62
-0.62
-0.01
-2.58
-2.75
+0.04

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเปนการเรงดวน คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา ตามลําดับ

9. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2561
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560
ระดับ
ระดับโรงเรียน
ระดับเขต
ระดับชาติ

ดานภาษา
65.71
51.48
52.67

ดานคํานวณ
54.28
39.98
37.75

ดานเหตุผล
48.57
44.90
45.31

รวม 3 ดาน
56.19
45.45
45.25

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2561
ระดับ
ระดับโรงเรียน
ระดับเขต
ระดับชาติ

ดานภาษา
59.04
52.27
49.51

ดานคํานวณ
41.90
49.37
43.69

ดานเหตุผล
60.00
45.03
44.39

รวม 3 ดาน
53.65
48.89
45.87

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560 – 2561
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง 3 ดาน

ปการศึกษา
2560
65.71
54.28
48.57
56.19

ปการศึกษา
2561
59.04
41.90
60.00
53.65

ผลตาง
-6.67
-12.38
+11.43
-2.54

10. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ประจําปการศึกษา๒๕๖O-๒๕๖๑
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวมความสามารถทั้งสามดาน

ปการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖O
๒๕๖๑
๖๕.๗๑
๕๙.o๔
๔๔.๒
๔๑.๙o
๔๘.๕๗
๖o.oo
๕๑.o๖
๕๖.๖๕

ผลตาง
-6.67
-2.3
11.43
5.59

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ประจําป
การศึกษา๒๕๖๐
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
๔๕.๓๘
๔๕.๒๙
๔๖.๕๘

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
๓๕.๐๐
๓๖.๑๓
๓๕.๕๕
๓๘.๑๓
๓๗.๑๒
๓๙.๑๒
-

ภาษาอังกฤษ
๓๕.๐๐
๓๒.๗๓
๓๖.๓๔

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ ประจําป
การศึกษา๒๕๖๑
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
๔๑.๗๕
๒๐.๐๐
๓๒.๕๐
๑๒.๕๐
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
๕๔.๖๑
๓๕.๖๕
๓๘.๘๓
๓๕.๔๗
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๕๕.๙๐
๓๗.๕๐
๓๙.๙๓
๓๙.๒๔
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O– NET) โรงเรียนบานนาหมูมน ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวมเฉลี่ย

๒๕๖๐
๔๕.๓๘
๓๕.๐๐
๓๕.๐๐
๓๖.๑๓
๓๗.๘๘

คาเฉลี่ยรอยละ
๒๕๖๑
๔๑.๗๕
๑๒.๕๐
๒๐.๐๐
๓๒.๕๐
๒๖.๖๙

ผลตาง
-3.63
-๒๒.๕๐
-๑๕.๐๐
-๓.๖๓
-๑๑.๑๙

11. ผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test:RT)

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

การคิดคํานวณ

ดี

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวมป.
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวมม.
รวม
ทั้งสิ้น

การสื่อสาร

พอใช

ชั้น

การเขียน

ปรับปรุง

ทักษะการอาน

-

-

๓
๑
๒
๑
๑
๑
๘
๘

๑
๑
๒
๑
๒
๒
๙
๙

-

-

๓
๑
๒
๑
๑
๑
๙
๙

๑
๑
๒
๑
๒
๒
๙
๙

-

-

๓
๑
๒
๑
๑
๑
๙
๙

๑
๑
๒
๑
๒
๒
๙
๙

-

-

๓
๑
๒
๑
๑
๑
๙
๙

๑
๑
๒
๑
๒
๒
๙
๙

จากตาราง สรุปไดวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานออกเสียงของผูเรียน
(Reading Test:RT) และตองพัฒนาเรงดวนดานการอานออกเสียงและ อานรูเรื่อง ตามลําดับ

12. ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และตนสังกัด
มาตรฐานที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

ดี

ดีมาก
/
/
/

/

/
/

มาตรฐานที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา

/
/
/
/
/
/

โรงเรียนบานนาหมูมน มีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ย ๗๗.๘๙
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

หมายเหตุ โรงเรียนไดดําเนินการสงขอมูลคะแนนตัวบงชี้ที่ ๕ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

พรอมแผนพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานเขตพื้นที่ตนสังกัดสงใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ซึ่งสมศ.ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินซ้ําโดยการปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานซึ่ งได รับ การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการ บริห าร สมศ.แลวและสมศ.อนุ มัติผานเกณฑ การ
ประเมินซ้ํา โดยตัวบงชี้ที่ ๕ ไดคะแนน ๑๕ อยูระดับดี ผลรวมคะแนน ๘๕.๓๔ ระดับคุณภาพดี
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเดน
๑.ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเปนผูที่มี
ความใฝรูและเรียนรู
๒.ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทหนาที่ ทั้ง๔ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และสวยงาม
๓.สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการดําเนินการ
ของสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูข องครู
๔.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับการสนับสนุนของหนวยตน
สังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
๒.การพัฒ นาและสงเสริมในดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียนรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมไดแตงตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงาน
ตามระเบียบ
๓.การนําผลการประเมินทั้งการประเมินแผน ประเมินการเรียนการสอน และประเมินเครื่องมือวัดไป
พัฒนาครูแตละคน ยังไมชัดเจน รวมทั้งครูบางทานยังขาดการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษายังตองรักษามาตรฐานการพัฒนาระบบการประเมินผล
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

สวนที่ 2
วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/กลยุทธ
….....................................................
จากผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในปการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน
ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธของโรงเรียนบานหวยปลาฝา
วิสัยทัศน

“โรงเรียนบานนาหมูมน มุงเนนจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล ผูเรียนมีคุณธรรมนํา
ความรูกาวทัน ICT อนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีสวนรวม”
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สงเสริมการจัดการกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เปนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา
พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหทันสมัยและเพียงพอแกการจัดการเรียนรู
ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม
สงเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห
สรางจิตสํานึกผูเรียนในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิใจความเปนไทย
ปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
10. ปลูกฝงใหผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค และมีความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

ประเด็นยุทธศาสตร
1.เรงปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันทสันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
2. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับอยาง
ทั่วถึง
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนให มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
4. สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของ ชุมชนภาคเอกชนและ องคกรสวนทองถิ่นในการ
จัดการศึกษา

เปาประสงค
1. นักเรียนในเขตบริการโรงเรียนบานนาหมูมนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิ
อยาง
เทาเทียม กันและทั่วถึง
2. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
3. จัดสภาพแวดลอม แหลงการเรียนรู วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เอกชน องคกรสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ

1.พั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลั กสูตรและสงเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
รูปแบบการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู/นวัตกรรมของครู บุคลากร
รูปแบบการเรียนรู (Model)
กระบวนการเรียนรู
การเรียนรูแบบรวมมือ
-มุมสนทนาCorner
(Cooperative Learning) -คูตรวจสอบ(Pair Check)
-คูคิด(Think Pair Share)
-ปริศนาความคิด(Jigsaw)
-รวมเรียนรวมรู
(Learning -Together)
หนังสืออานเพิ่มเติม

ชื่อนวัตกรรม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
แ บ บ ร ว ม มื อ ที่ ส ง เส ริ ม
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนและ
ทักษะทางสังคมรื่องวัฒนธรรม
ไทยและภู มิ ป ญ ญ าท อ งถิ่ น
ชั้นป.๕
การสรางและพัฒนาหนังสือ
อานเพิ่มเติมชุดชาวพุทธที่ดี
ชีวีมีสุขชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

สวนที่ 3
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ

3.1 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
3.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
1) รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น
2) รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจารณา
อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
3) รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทางานเปน
ทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4) รอยละของผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
5) รอยละของผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ
6) รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
7) รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
8) รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย
9) รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
10) รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออก
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของ ชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาตินโยบาย
ของ รัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในสวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมา
ใชในการพัฒนา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
3) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย
4) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย
6) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) รอยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถนํา ไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจํา เปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรูนําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
2) รอยละของครูที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย
3) รอยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
4) รอยละของครูท่มี ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มี
ขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
5) รอยละของครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งให
ขอมูลปอนกลับเพือ่ นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
1) รอยละของผูเรียนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับดีขึ้นไป
2) รอยละของการมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมของผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ

3) รอยละของผูเรียนที่ไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4) รอยละของผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต ทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
1) รอยละของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
2) รอยละของความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
โครงการพัฒนาโรงเรียนครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน

ดานบริหารวิชาการ
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการนิเทศภายใน
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานบริหารงบประมาณ
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ
6. โครงการใหบริการสาธารณูปโภค
ดานบริหารบุคคล
7. โครงการจัดจางครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานบริหารทั่วไป
9. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
10. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
11. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
12. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน
13. โครงการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน
14. โครงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา

สวนที่ 4
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และโครงการ กิจกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย 1) รอยละ
ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตาง ของผูเรียนมี
ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการ ทักษะในการ
อาน การ
เรียนตามหลักสูตร การมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
เขียน การ
สื่อสาร และ
การคิด
คํานวณตาม
เกณฑท่ี
สถานศึกษา
กําหนดในแต
ละระดับชั้น
2) รอยละ
ของผูเรียนมี
ความสามารถ
ในการคิด
จําแนก
แยกแยะ
ใครครวญ
ไตรตรอง
พิจารณา
อยาง
รอบคอบ โดย
ใชเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ มี
การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแกปญหา
อยางมีเหตุผล
3) รอยละ
ของผูเรียนมี

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
-สงเสริมพัฒนา
ทักษะทาง
วิชาการเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
-พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
กระบวนการ
เรียนรูและการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
- กิจกรรม
สงเสริมนิสัยรัก
การอาน
- กิจกรรม
สงเสริมการอาน
ออกเสียงรอย
แกวและรอย
กรอง
- กิจกรรมการ
อานจับใจความ
สําคัญ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ความสามารถ
ในการ
รวบรวม
ความรูไดทั้ง
ดวยตัวเอง
และการทา
งานเปนทีม
เชื่อมโยงองค
ความรู และ
ประสบการณ
มาใชในการ
สรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ อาจ
เปน
แนวความคิด
โครงการ
โครงงาน
ชิ้นงาน
ผลผลิต
4) รอยละ
ของผูเรียนมี
ความสามารถ
ในใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
การพัฒนา
ตนเองและ
สังคม ในดาน
การเรียนรู
การสื่อสาร
การทํางาน
อยาง
สรางสรรค
และมี
คุณธรรม

โครงการ/
กิจกรรม
- กิจกรรมการ
อานรูเรื่อง ตาม
แนว PISA
- กิจกรรมทอง
อาขยาน
- กิจกรรมเขียน
ตามคําบอก- กิจกรรมคัด
ลายมือ
- กิจกรรมเขียน
เรื่องจากภาพ
(ป.1- ป.3 เขียน
เรียงความ (ป.
4-ป.๖)
- กิจกรรมแตง
บทประพันธ
- กิจกรรมการ
เขียนยอความ
- กิจกรรมการ
เขียนสรุปความ
- กิจกรรมการ
เขียนสื่อความ
- กิจกรรม
ภาษาไทยวันละ
คํา
ภาษาอังกฤษวัน
ละคํา
- กิจกรรม
ภาษาไทยวันละ
คํา
- กิจกรรม
แขงขันทักษะ

เปาหมาย

ผูเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงคที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความ
ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
5) รอยละ
ของผูเรียน
บรรลุและ
มี
ความกาวหนา
ในการเรียนรู
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
จากพื้นฐาน
เดิมในดาน
ความรู ความ
เขาใจ ทักษะ
กระบวนการ
ตางๆ รวมทั้ง
มี
ความกาวหนา
ในผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
หรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ
6) รอยละ
ของผูเรียนมี
ความรู ทักษะ
พื้นฐานในการ
จัดการ เจต
คติที่ดีพรอมที่
จะศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทา
งานหรืองาน
อาชีพ
1) รอยละ
ของผูเรียนมี
พฤติกรรม
เปนผูที่มี
คุณธรรม

โครงการ/
กิจกรรม
ทางวิชาการ
- กิจกรรมวัน
คริสตมาส
- กิจกรรมทอง
แมสูตรคูณ

โครงการ
สงเสริมวินัย
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
โรงเรียน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
จริยธรรม
เคารพในกฎ
กติกา มี
คานิยมและ
จิตสํานึก
ตามที่
สถานศึกษา
กําหนดโดยไม
ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม
2) รอยละ
ของผูเรียนมี
ความภูมิใจใน
ทองถิ่น เห็น
คุณคาของ
ความเปนไทย
มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
วัฒนธรรม
และประเพณี
ไทย รวมทั้ง
ภูมิปญญา
ไทย
3) รอยละ
ของผูเรียน
ยอมรับและ
อยูรวมกันบน
ความแตกตาง
ระหวางบุคคล
ในดาน เพศ
วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม
ประเพณี
4) รอยละ

โครงการ/
กิจกรรม
- กิจกรรมยิ้ม
ไหวทักทายกัน
- กิจกรรมวัน
ไหวครู
- กิจกรรมวันแม
- กิจกรรมสวด
มนตไหวพระ
สุดสัปดาห
- กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศา
สนาและ
ประเพณี
ทองถิ่น
- กิจกรรมสภา
นักเรียน
- กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารี
- กิจกรรมอบรม
หนาเสาธง
- กิจกรรม
บันทึกความ
ดี
- กิจกรรม
ประหยัด
และอดออม
- กิจกรรม
วัปนฉิม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของผูเรียนมี
การรักษา
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต
อารมณ และ
สังคม และ
แสดงออก
อยาง
เหมาะสมใน
แตละชวงวัย
สามารถอยู
รวมกับคนอื่น
อยางมี
ความสุข
เขาใจผูอื่น ไม
มีความ
ขัดแยงกับ
ผูอื่น

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เปาหมาย
สถานศึกษาดําเนินการ
บริหารและจัดการ
สถานศึกษา ที่
ครอบคลุมดานวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการของ
ชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุ
- กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนา

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
ดานครูและบุคลากร
ดานขอมูลสารสนเทศ
ดานสภาพแวดลอมและ
สื่อเพื่อการเรียนรูและ
ดานระบบประกัน
คุณภาพ ภายใน โดย
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา มีการ
กํากับติดตามการดํา
เนินงานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เพื่อสราง
ความมั่นใจตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ศึกษาแหงชาตินโยบายของ รัฐบาลและของ
ตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาและระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากร และ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผล
การจัดการศึกษา
3) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือ
กลุมที่เรียนรวมดวย
4) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูและมีความปลอดภัย
6) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

โครงการ/ กิจกรรม
คุณภาพการจัดการศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารงาน 4 ฝาย
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสานสนเทศ
- ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดลอมบริเวณ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย
ครูจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา สราง
โอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
เรียนรูผาน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มี
การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก
สรางปฏิสัมพันธที่
ดีครูรูจักผูเรียน
เปนรายบุคคล ดํา
เนินการตรวจสอบ
และประเมิน
ผูเรียนอยางเปน
ระบบและนํา ผล
มาพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลีย่ นเรียนรู
และนําผลที่ไดมา
ใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละของครูทจี่ ัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน
การเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา ไปจัดกิจกรรมไดจริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจํา เปน
และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
2) รอยละของครูที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3) รอยละของครูที่มกี ารบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็ก
รักครูครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูสามารถ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
4) รอยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
5) รอยละของครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม
-สงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ
-สงเสริมพัฒนา
ผูบริหารดานการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
เปาหมาย
ผูเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชได
จริงและไดรับการดูแล
ชวยเหลือ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. รอยละของผูเรียนในการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในระดับดีขึ้นไป
๒. รอยละของการมีสวนรวมใน
โครงการและกิจกรรมของผูเรียน

โครงการ กิจกรรม
โครงการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา
- กิจกรรมการเรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน ปลูกผัก

และผูมีสวนเกี่ยวของ
๓. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต
ทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เปนตน
- โรงเรียนสุจริต
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- คัดกรอง รูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
เปาหมาย
ชุมชนและองคกรตางๆ
ทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ
๒. รอยละของความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการศึกษาของผูมีสวน
เกี่ยวของ

โครงการ กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวม
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูป กครองนักเรียน
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

สวนที่ 5
การกําหนดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

ผลการเรียนรูที่
เปนคุณภาพของ
ผูเรียนทั้งดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ
ประกอบดวย
ความสามารถใน
การอาน การ
เขียน การสื่อสาร
การคิดคํานวณ

1) รอยละของผูเรียนมี
ทักษะในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนดในแต
ละระดับชั้น
2) รอยละของผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
จําแนกแยกแยะใครครวญ
ไตรตรอง พิจารณาอยาง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
โครงการ
(รอยละอยูระดับดี
กิจกรรม
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
7 8 8 9 โครงการยกระดับ
5 0 5 0 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน
- กิจกรรมสงเสริม
7 8 8 9 การอานออกเสียง
5 0 5 0 รอยแกวและรอย
กรอง
- กิจกรรมการอาน

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
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ฝายรับ
ผิด
ชอบ

วิชาการ

เปาหมาย

การคิดประเภท
ตาง ๆ การสราง
นวัตกรรม การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมี
ความรูทักษะ
พื้นฐานและเจต
คติที่ดีตอวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

รอบคอบ โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
3) รอยละของผูเรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ ดทั้งดวย
ตัวเองและการทางานเปน
ทีม เชื่อมโยงองคความรู
และประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหมๆ
อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
4) รอยละของผูเรียนมี
ความสามารถในใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในดาน
การเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน อยาง
สรางสรรค และมีคุณธรรม
5) รอยละของผูเรียนบรรลุ
และมีความกาวหนาในการ
เรียนรูต ามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิมในดานความรู ความ
เขาใจ ทักษะ กระบวนการ
ตางๆ รวมทั้งมี
ความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ
6) รอยละของผูเรียนมี
ความรู ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดี
พรอมที่จะศึกษาตอใน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
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โครงการ
กิจกรรม

จับใจความสําคัญ
- กิจกรรมการอาน
รูเรื่อง ตามแนว
PISA
- กิจกรรมทอง
อาขยาน
- กิจกรรมเขียน
ตามคําบอก- กิจกรรมคัด
ลายมือ
- กิจกรรมเขียน
เรื่องจากภาพ
(ป.1- ป.3 เขียน
เรียงความ (ป.4ป.๖)
- กิจกรรมแตง
บทประพันธ
- กิจกรรมการ
เขียนยอความ
- กิจกรรมการ
เขียนสรุปความ
- กิจกรรมการ
เขียนสื่อความ
- กิจกรรม
ภาษาไทยวันละคํา
- ภาษาอังกฤษวัน
ละคํา
- กิจกรรม
ภาษาไทยวันละคํา
- กิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมวัน
คริสตมาส
- กิจกรรมทองแม
สูตรคูณ
- กิจกรรมคณิตคิด
เร็ว

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

ระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

ผูเรียนมี
คุณลักษณะ อัน
พึงประสงคที่เปน
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กําหนด ความ
ภูมิใจในทองถิ่น
และความเปน
ไทย การยอมรับที่
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตาง
และหลากหลาย
รวมทั้งสุขภาวะ
ทางรางกายและ
จิตสังคม

1) รอยละของผูเรียนมี
พฤติกรรมเปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยไมขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) รอยละของผูเรียนมี
ความภูมิใจในทองถิ่น เห็น
คุณคาของความเปนไทย มี
สวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปญ
 ญาไทย
3) รอยละของผูเรียน
ยอมรับและอยูรวมกันบน
ความแตกตางระหวาง
บุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
4) รอยละของผูเรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ และ
สังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย
สามารถอยูรวมกับคนอื่น
อยางมีความสุข เขาใจ
ผูอื่น ไมมคี วามขัดแยงกับ
ผูอื่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
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โครงการ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

- ติวแนวขอสอบ
O-Net, NT
-กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู
โครงการสงเสริม
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
โรงเรียน
- กิจกรรมยิ้มไหว
ทักทายกัน
- กิจกรรมวันไหว
ครู
- กิจกรรมวันแม
- กิจกรรมสวด
มนตไหวพระ
สุดสัปดาห
- กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสน
าและประเพณี
ทองถิ่น
- กิจกรรมสภา
นักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมอบรม
หนาเสาธง
- กิจกรรมบันทึก
ความดี
- กิจกรรม
ประหยัดและ
อดออม
- กิจกรรมวันอําลา

มฐ.1

บริหาร
ทั่วไป

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5

โครงการ
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

เปาหมาย

สถานศึกษา
ดําเนินการ
บริหารและ
จัดการ
สถานศึกษา ที่
ครอบคลุมดาน
วิชาการ ดาน
ครูและบุคลากร
ดานขอมูล
สารสนเทศ
ดาน
สภาพแวดลอม
และสื่อเพื่อการ
เรียนรูและดาน
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน โดยเปด
โอกาสให
ผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวม
ในการจัด
การศึกษา มี
การกํากับ
ติดตามการดํา
เนินงานอยาง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ
(รอยละอยูระดับดี
(ของเปาหมาย)
กิจกรรม
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
1) สถานศึกษากําหนด
ยอดเยี่ยม
โครงการพัฒนา
เปาหมาย วิสัยทัศน และ
ระบบบริหาร
พันธกิจ ไวอยางชัดเจน
งบประมาณ
การเงินและ
สอดคลองกับบริบทของ
พัสดุ
สถานศึกษา ความตองการ
- กิจกรรม
ของ ชุมชน ทองถิ่น
พัฒนา
วัตถุประสงคของแผนการ
แผนพัฒนา
ศึกษาแหงชาตินโยบายของ
คุณภาพการจัด
รัฐบาลและของตนสังกัด
การศึกษา
รวมทั้งทันตอการ
- กิจกรรม
เปลี่ยนแปลงของสังคม
พัฒนาระบบ
2) สถานศึกษาสามารถ
ยอดเยี่ยม
ขอมูล
บริหารจัดการคุณภาพของ
สารสนเทศ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ
- กิจกรรม
ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา
พัฒนาระบบ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ประกันคุณภาพ
การนําแผนไปปฏิบตั ิเพื่อ
ภายใน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
สถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบ
- กิจกรรม
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนาระบบ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง มี
บริหารงาน 4
การบริหารอัตรากําลัง
ฝาย
ทรัพยากรทางการศึกษาและ
- กิจกรรม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
พัฒนาระบบ
มีระบบการนิเทศภายใน

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
มฐ.2/

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

บริหาร
และ
บริหาร
วิชาการ

เปาหมาย

เปนระบบและ
ตอเนื่อง เพื่อ
สราง ความ
มั่นใจตอ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

การนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนา บุคลากร และผูที่
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
การวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา
3) สถานศึกษาบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดาน
การพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุมที่เรียน
แบบควบรวมหรือกลุมที่
เรียนรวมดวย
4) สถานศึกษาสงเสริม
สนับสนุน พัฒนาครูบคุ ลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนางานและการ
เรียนรูของผูเ รียน
5) สถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรูและ
มีความปลอดภัย
6) สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนา และการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

โครงการ
กิจกรรม

เทคโนโลยีสาน
สนเทศ
- ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน
โครงการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
บริเวณโรงเรียน

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

กลยุทธที่ 3 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย

ครูจัด
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนตาม
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา
สรางโอกาสให
ผูเรียนมีสวน
รวมในการ
เรียนรูผ าน
กระบวนการคิด
และปฏิบตั ิจริง
มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สราง
ปฏิสัมพันธที่ดี
ครูรูจักผูเรียน
เปนรายบุคคล
ดํา เนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ
และนํา ผลมา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละอยูระดับดีขึ้น โครงการ กิจกรรม
(ของเปาหมาย)
ไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
1) รอยละของครูที่จัด
7 1 1 10 - โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูต าม
5 0 0 0 ศักยภาพการ
มาตรฐานการเรียนรูต ัวชี้วัด
ปฏิบัติงานของครู
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่
และบุคลากร
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดย
ทางการศึกษา
ผานกระบวนการคิดและ
- โครงการจัดจาง
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ
ครูผสู อนเพื่อพัฒนา
เรียนรูทสี่ ามารถนํา ไปจัด
คุณภาพผูเรียน
กิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการ
- โครงการนิเทศ
จัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผู
ภายใน
ที่มีความจํา เปน และ
- กิจกรรมครูรักเด็ก
ตองการความชวยเหลือ
เด็กรักครู
พิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก
เด็กรักกัน
ทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู
นําเสนอผลงาน และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได
๒) รอยละของครูที่มีการใช 7 1 1 10
5 0 0 0
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสราง
โอกาสใหผเู รียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึก
ษา
มฐ.3

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

บริหาร
งาน
วิชาการ
และ
บริหาร
งาน
บุคคล

เปาหมาย

พัฒนาผูเรียน
รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลีย่ น
เรียนรูและนํา
ผลที่ไดมาให
ขอมูลปอนกลับ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

๓) รอยละของครูที่มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เนนการมีปฏิสมั พันธเชิงบวก
ใหเด็กรักครูครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู
สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข
๔) รอยละของครูที่มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีขั้นตอน
โดยใชเครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรูและให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ
นําไปใชพัฒนาการเรียนรู
๕) รอยละของครูและผูมี
สวนเกี่ยวของรวมกัน
แลกเปลีย่ นความรูและ
ประสบการณรวมทั้งให
ขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดีขึ้น
ไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
7 1 1 10
5 0 0 0

7
5

1
0

1
0

10
0

7
5

1
0

1
0

10
0

โครงการ กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึก
ษา

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาในการดําเนินชีวิต

เปาหมาย

ผูเรียนนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ใชไดจริงและ
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

1. รอยละของผูเรียนในการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในระดับดีขึ้น
ไป
2. รอยละของการมีสวนรวม
ในโครงการและกิจกรรมของ
ผูเรียนและผูมสี วนเกี่ยวของ
3. รอยละของผูเ รียนที่ไดรับ
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
7
5

8
0

8
5

9
0

7
5

8
0

8
5

9
0

7
5

8
0

8
5

9
0

โครงการ
กิจกรรม

โครงการนอม
นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการ
ปฏิบัติใน
สถานศึกษา
- กิจกรรมการ
เรียนรูห ลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง เชน
ปลูกผัก เปนตน

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
มฐ.ที่ 1

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป

4. รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต
ทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน
7
5

8
0

- โรงเรียนสุจริต
โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน
- คัดกรอง รูจัก
9
นักเรียนเปน
0
รายบุคคล
- กิจกรรมเยีย่ ม
บาน
- กิจกรรมระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

8
5

กลยุทธที่ 5 เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเปาหมาย)

ชุมชนและ
1. รอยละของการมีสวนรวม
องคกรตางๆ
ในการจัดการศึกษาของผูมี
ทุกภาคสวน มี สวนเกี่ยวของ
สวนรวมในการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ชองเปาหมาย)
รายป
(รอยละอยูระดับดี
ขึ้นไป)
6 6 6 6
2 3 4 5
7
5

8
0

8
5

โครงการ
กิจกรรม

โครงการบริหาร
9 จัดการศึกษา
0 แบบมีสวนรวม
- การจัดทํา

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
มฐ.ที่ 2

ฝายรับ
ผิด
ชอบ

กลุม
บริหาร
ทั่วไป

จัดการศึกษา

2. รอยละของความ
พึงพอใจตอการบริหาร
จัดการศึกษาของผูม ีสวน
เกี่ยวของ

7
5

8
0

8
5

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
- การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
โครงการประชุม
9 คณะกรรมการ
0 สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ผูปกครอง
นักเรียน
โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนา
การศึกษา

สวนที่ 6
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
เพื่อใหแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน
ที่กําหนด ควรมีการสรางเครื่องมือ กลไก บุคคล/คณะบุคคลกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. การจัดใหมีสวนรวมจากคณะครู ผูแทนนักเรียน/ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการรางและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุมคณะ
2. การจัดใหมีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธตางๆ ภายในแผน การกําหนด
บุคคลหรือคณะบุคคลรวมรับผิดชอบการดําเนินงานในแตละกลยุทธ

3. การสรางหรือทบทวนความรู การสรางความเขาใจในการวางแผน การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในสวน
ที่รับผิดชอบแกคณะครู
4. การจัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดทราบสาระสําคัญอยางงาย
ๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
5. การจัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อใชประโยชนในการปรับปรุง
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมายและตัวชี้วัดความสําคัญ ใหสอดคลอง
และทันกับสภาพที่มีอยูแลวจริง
6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนําแผนสูการปฏิบัติ
7. มีเวทีหรือจัดใหมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมยอยที่มีการนําและเปดโอกาสใหมี
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูล ปญหา และแนวปฏิบัติในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานตามแผน
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของรายปเสมอ
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผูบริหาร ใหมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศนที่กําหนด และมี
ความเปนผูนําที่จะนําโรงเรียนไปสูวิสัยทัศนไดจริง พรอมทั้งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอยางงานหรือวิธีการทํางานอยางงายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก
คณะครูเสมอ
10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ทั้งสวนของผูบริหาร
และคณะครูตามที่กําหนดไวในแผน
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กํากับใหนักเรียนเกิดการปฏิบัติหนาที่ตาม
ที่กําหนดไวในแผน
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหวานลอมใหเกิดความรวมมือหรือ
ขอตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสถาบันอื่น ตามที่กําหนดไวในแผน
13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ติดตามความกาวหนาประจําป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัด
ในแตละกลยุทธ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด
อันจะนําไปสูการทบทวนปรับปรุง แกไขเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสมตอไป
2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในชวง 2 ปการศึกษา
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2562 เพื่อทบทวนผลความกาวหนา
และปญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย หรือเพื่อการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563
3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4 ป เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลา 4 ปการศึกษา และเพื่อใชเปนฐาน
ขอมูลหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566-2569
4) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา

สวนที่ 7
บทบาทของผูมีหนาที่จัดการศึกษาและผูเกี่ยวของ
7.1 บทบาทหนาที่ของผูบริหาร ครู และนักเรียน
7.1.1 บทบาทของผูบริหาร
1) เตรียมความพรอม
(1) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดของการประกันคุณภาพ
การศึ กษา พระราชบั ญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โดยเฉพาะหมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ฉบับป พ.ศ.2546 และฉบับป พ.ศ. 2553) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
(2) สรางความตระหนักและจิตสํานึกแกบุคลากรใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนเปนผลใหคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการที่
กาวหนาขึ้นโดยลําดับ
(3) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ มีขวัญ
กําลั งใจในการปฏิ บั ติหน าที่พั ฒนางานตามระบบประกันคุ ณภาพภายในอยางมีคุณภาพเป นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
(4) กําหนดนโยบาย โครงสราง บทบาทหนาที่ของบุคลากรในสังกัดและมอบหมายงานใหมี
ผูร ับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรูค วามสามารถ ประสบการณ ความถนัดและความสนใจ
(5) กํ าหนดเป าหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับ สถานศึกษาโดยนํ า
ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจัดทําไวรวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่
ผานมาผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินที่เกี่ยวของ มา
วิเคราะห และสังเคราะหแลวจึงจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ที่กําหนดไว
(6) กรณี สถานศึ กษาขนาดใหญ หรื อขนาดกลางควรมี การแต งตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายในระดับสถานศึกษามอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน โดยใหหลายฝายมีสวนรวม ไดแก
ผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาโดยมีจํานวนตามที่เห็นสมควรสวนสถานศึกษาขนาด
เล็ กที่ มี บุ คลากรน อยมากอาจไม จํ าเป นต องตั้ งคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายในแต ควรแต งตั้ ง
คณะทํางานในภาพรวมของสถานศึกษาที่กําหนดภาระหนาที่ที่แตละคนตองรับผิดชอบงานที่ชัดเจนซึ่ง
หมายรวมถึงงานประกันคุณภาพภายในดวย
(7) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการดําเนินงานที่สอดรับตามเปาหมายและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีขอมูลยอนหลังไมนอย
กวา 3 ป เพื่อเห็นแนวโนมความกาวหนาในการพัฒนาสถานศึกษา ไดแก สภาพการดําเนินงานดาน
บริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา รอบที่ 3 รวมทั้งขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบการประเมิน
ที่ ผ า นมาข อ มู ล นั ก เรี ย นที่ จํ า เป น สํ าหรั บ การวางแผน เช น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายบุ ค คล
หองเรียน ระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู ผลการเรียนเฉลี่ยรายปในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่ อ
เที ย บเคี ย งกั บ ผลการประเมิ น ระดับ ชาติ ขอมู ล ดานสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต คุณ ลักษณะอัน พึ ง
ประสงค ของผู เรีย นรายชั้ น / รายป จํ านวนนั กเรีย นลาออกกลางคัน นักเรีย นที่มีพฤติกรรมเสี่ย ง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีภาวะผูนํา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอน เชน จํานวน
ครูจําแนกตามวุฒิ การศึ กษา สัดสวนครูต อผูเรีย น สัดส วนครูตอนั กเรียนใน 1 ห องเรียน เป น ต น
ตลอดจนจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ขอมูลดานงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อสราง
เปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเปนจุดเริ่มของการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบตอไป
2) ดําเนินการ
(1) จัดทําคูมือ/แนวดําเนินการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาโดยให
บุคลากรหลายฝายในสถานศึกษามีสวนรวมดําเนินการ ซึ่งชวยใหการดําเนินงานมีลักษณะการมีสวน

รวมทั่วทั้งองคกร (school wide) และเปนหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและความพยายามของ
สถานศึกษาที่เดนชัดขึ้นและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจัดทํา
แนวทางดําเนินงานอยางยอก็ได
(2) ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดอยางเปนระบบ
3) ประเมินผล
(1) นิเทศ ติดตามตรวจสอบใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนิน การตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางเขมแข็งปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องเป นระบบสัมพั นธกันทุกฝายใชแผนงาน/
โครงการเป น เข็ ม ทิ ศ ในการปฏิ บั ติ งานจริงใช ขอ มู ล และสารสนเทศ ผลการประเมิ น ภายในและ
ภายนอกเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพื่อการจัดทํารายงานประจําป
(2) ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาทุ ก ด า นทุ ก ป ทั้ ง ด า นผู บ ริ ห าร ด า น
ครู ผู ส อน และด า นผู เ รี ย น ให ค รบถ ว นตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ที่โรงเรียนจัดการศึกษา
(3) นําผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแลวประมวลผล
เปนขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําเปนรายงานประจําปตอไป
4) พัฒนาและปรับปรุง
(1) ประชาสั มพั นธ หรือเผยแพรผลงานให นั กเรี ยน ผู ปกครอง ชุ มชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบรวมชื่นชมผลงาน
(2) นําผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอเนื่องเปนระบบตอไป
7.1.2 บทบาทหนาที่ของครู
1) เตรียมความพรอม
(1) ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของเชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาทําความ
เขาใจถึงคุณประโยชนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) จัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลนักเรียนรายบุคคลดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนสอนหรือรับผิดชอบ(กรณีเปนหัวหนากลุมสาระ) ขอมูลดาน
สุขภาพ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค สถิติการมาเรียน ขอมูลสวนตัวของครูเอง ไดแก ดานการศึกษา
อบรมหรือการดูงาน ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูใชในการจัดการเรียนรู เปนตน ทั้งนี้
ควรจัดทําใหอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (ครูมีแฟมประวัติและผลงานของตนเอง)
(3) รวมกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

(4) จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ตนรับผิดชอบเปนรายบุคคลจัดทําหนวย
การเรียนรู/แผนการจัดการเรียนการสอนผลิตและใชสื่อ/แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่ทาทายการ
เรียนรูของผูเรียนทําใหรูสึกสนุกและตองการแสวงหาตําตอบหรือความรูในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติมตอไป
อีกใชวิธีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
และตัดสินผลการเรียนไดอยางถูกตองสะทอนแนวทางในการปรับปรุงผูเรียนไดอยางถองแทรวมทั้ง
จัดทําแผนงาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษโดยเนนกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเปน
อันดับตน
(5) ใหความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัว
บงชี้ระดับสถานศึกษา นโยบาย เปาหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา

2) ดําเนินการ
(1) จัดการเรียนรูและกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและหนวยการเรียนรู/แผนการ
จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอน/จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินผล
(1) ประเมินและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
(2) เขียนรายงานการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ราย
ภาคเรียนแลวรวบรวมสรุปเปนรายงานประจําป
(3) นําเสนอหรือรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนหรือสาธารณชน เปนตน
4) พัฒนาและปรับปรุง
นําผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู/แผนการ
จัดการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนาเปนรายบุคคล รายชั้น รายภาค รายป เพื่อกําหนดเปนเปาหมายใหมในการพัฒนาผูเรียนให
เกิดการพัฒนาตามศักยภาพใหมากที่สุด
7.1.3 บทบาทหนาที่ของนักเรียน
1) กําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเองเพื่อใหรูจักการวางแผนพัฒนาระบบ
การคิด การแกปญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียนตามสภาพความเปนจริงไดเปนอยาง
ดี
2) มีสวนรวมและและใหความรวมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา/หนวยหรือแผนการจัดการเรียนรูและแผนงาน/โครงการ
3) ใหขอมูลแกผูเกี่ยวของตามความเปนจริงโดยการแสดงความคิดเห็นใหสัมภาษณ หรือ
แสดงนิทรรศการ/ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
7.2 บทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดามารดาและผูปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2.1 บทบาทหนาที่ของบิดามารดาและผูปกครองนักเรียน มีดังนี้
1) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก
สภาพการดําเนินงานดานบริหาร การจัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น สภาพทางภูมิศาสตรหรือ
บริบทของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและ
คานิยมของทองถิ่น
2) รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา โดย
ใชขอมูลทองถิ่นตามสภาพจริง

3) รวมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางมืออาชีพเสนอความคิดเห็น
พัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
4) พัฒนาสภาพแวดลอมสถานที่ของโรงเรียนและใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อ/
อุปกรณแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งการจัดสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง
5) ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริง
6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถนําสู
การปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาได
ชัดเจนตามสภาพจริง
7.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก
สภาพการดําเนินงานดานบริหาร การจัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น สภาพทางภูมิศาสตรหรือ
บริบทของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและ
คานิยมของทองถิ่น
2) รวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ระดับสถานศึกษา โดย
ใชขอมูลทองถิ่นตามสภาพจริง
3) รวมสงเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางมืออาชีพเสนอความคิดเห็น
พัฒนาเชิงวิชาการสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
4) พัฒนาสภาพแวดลอมสถานที่ของโรงเรียนและใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อ/
อุปกรณแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งการจัดสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูตามสภาพจริง
5) ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยใหขอมูลตามความเปนจริง
6) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสามารถนําสู
การปฏิบัติจริงไดอยางสอดคลองตอเนื่องเปนระบบบงบอกถึงความเปนตัวตนของสถานศึกษาได
ชัดเจนตามสภาพจริง

