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โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านหนองหัวคูหนองหัวคู  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔๔  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  



 

ค าน า 
 
  ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  ก าหนดว่า  การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ   เป้าหมาย  และตัวชี้วัด  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี  ให้มีการพัฒนา  
องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด  ประกอบกับ  
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔(๒)  
ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังก าหนด
องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในข้อ ๑๖ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู  จึงจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ ๔ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -๒๕๖๕ นี้ข้ึน เพื่อเป็นกรอบทิศทาง  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจและตามต้องการของผู้ปกครองและชุมชนก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันท่ี   มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีอ านวยความสะดวกในการ
จัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหัวค ู

 โรงเรียนบ้านหนองหัวคูก่อตั้งเมื่อ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2499  โดยจัดการเรียน การ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-4  ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2491  และได้จัดการเรียน
การสอนเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการตามล าดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู  ตั้งอยู่ท่ีบ้านหนองหัวคู  หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองหัวคู  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัด
อุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 สภาพปจัจุบนั 

 ที่ตั้งและขนาด   
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู มีเนื้อท่ี 31  ไร่  1 งาน  44  ตารางวา เป็นท่ีราชพัสดุ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1  ต าบล

หนองหัวคู  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี   อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู  เป็น
โรงเรียนขนาดกลางอยู่ ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีจ านวน  8  ห้องเรียน  
 การคมนาคม 

 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู อยู่ห่างจากสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
ไปทางทิศตะวันออก  เป็นระยะทางประมาณ  20 กิโลเมตร  การเดินทางจากอ าเภอบ้านผือ ตรงไปตาม
เส้นทางถนนบ้านผือ – อุดรธานี สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล  การเดินทางใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
และรถโดยสารประจ าทางสาย บ้านผือ – อุดรธานี   
 สถานทีร่าชการในเขตบริการ 

         1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัคู   
         2) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองหวัคู 
        3) สถานีต ารวจภูธรต าบล บ้านเทื่อม 

ปรมิาณงาน 
รายการ จ านวน/หน่วย 

๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวคู 
     - ก่อนประถมศึกษา 
     - ประถมศึกษา 

๑๖๓   คน 
๔๐   คน 

๑๒๓   คน 
๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง  
      - ผู้บริหารสถานศึกษา 
      - ครู 
       - ครูธุรการ 
       - ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง) 

๑๑    คน 
๑   คน 
๘   คน 
๑   คน 

      ๑   คน 



๒ 
 
ภารกิจของโรงเรียน 

โรงเรียนบา้นหนองหัวคูมีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
 ๑. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนประถมศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาและมีความพรอ้มในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ท่ีพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ให้มีความรู้ได้
มาตรฐานการศึกษา   
 ๓.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 ๕.   การพัฒนาระบบการบรหิารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน          
        

       ๒.๑ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ๒.๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีผลดังนี ้
 

                ๒.๑.๑.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน (๙๐ คะแนน)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๘.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอ้มศึกษาต่อในขั้นต่อไป   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ    

๓๕.๐๐ ๒๑.๐๐ พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน   ๕.๐๐ ๓.๖๔ พอใช ้
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (๕ คะแนน)    
ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาใหบ้รรลเุป้าหมายตามปรชัญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ 
             พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสง่ผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสรมิ (๕ คะแนน)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อสง่เสรมิบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 



๓ 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๖๔ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                           ใช่           ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้                               ใช่           ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น      ใช่           ไม่ใช่ 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          
 
           ๒.๑.๑.๒ ระดบัประถมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนือ่ง ๑๐.๐๐ ๘.๔๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๘.๙๔ พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรียน 
              เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา 
              สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
             และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๓.๕๕ พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาใหบ้รรลเุป้าหมายตามปรชัญา ปณิธาน/ 
           วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสง่ผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อสง่เสรมิบทบาท ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

    

   
  

      



๔ 
 
               ของสถานศึกษา 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน 
               รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
               แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๔ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                           ใช่           ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้          ใช่           ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น      ใช่           ไม่ใช่ 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
                สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          
 
 จากตาราง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ท้ัง ๑๒ ตัวบ่งชี้  สรุปได้ดังน้ี คือ ตัวบ่งชี้ท่ีอยู่
ในระดับดีมาก มี  ๕ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑, ๒, ๕, ๗ และ ๑๑  ตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดี มี ๕  ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
ท่ี ๓, ๔, ๙, ๑๐ และ ๑๒    และตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับพอใช้ มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ และ ๘ ส่วนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประถมศึกษา ท้ัง ๑๒ ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในระดับดีมาก มี  ๕ ตัวบ่งชี้ 
คือ ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐  ตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดี มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓, ๔, ๑๑ และ ๑๒  และ
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับพอใช้ มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๖ และ ๘ 
 
 ๒.๑.๒  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนทัว่ไป    

          ๒.๑.๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  
 ตารางที ่๓   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางเรยีนในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน 
               คุณภาพผู้เรียน(NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ความสามารถด้านภาษา ๑๙.๖๐ ๕๔.๒๘ ๕๗.๓๔ 

ความสามารถด้านค านวณ ๑๕.๐๘ ๓๓.๒๖ ๔๗.๙๕ 
ความสามารถด้านเหตุผล ๒๔.๙๑ ๔๙.๓๘ ๕๔.๐๘ 

 
  ๒.๑.๒.๓ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ใน ๕ รายวิชา
หลัก ได้แก่  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ   ต่อไปนี ้

    

   
  

      



๕ 
 
 
 
ตารางที่ ๔   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางเรยีนในการประเมินผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ใน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๕๓.๓๕ ๔๓.๑ ๖๐.๓๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๑ ๒๕.๗๘ ๓๓.๙๕ 
คณิตศาสตร ์ ๓๐.๐๐ ๒๖.๒๑ ๓๑.๓๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๓.๓๖ ๓๔.๖๗ ๓๘.๕๘ 
๒. ด้านโอกาสทางการศกึษา 
 ๒.๑ ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสและเข้าถึงหลักการศึกษา อัตราเข้าเรียน ป.๑     
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ร้อยละ 80.00  จากประชากรวัยเรียนท้ังหมด ๑๑ คน  และอัตราเรียนตอ่ ม.๑            
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ร้อยละ 97.22  (ข้อมูล  ๑๐ มิ.ย. ๖๒) การรับนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองหวัคูสามารถ
รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าเรียนได้รอ้ยละ 80.00   อัตราการออกกลางคันไม่มี 
 ๒.๒ ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ด าเนนิการส่งเสริมสนับสนุนให้ครนู ารูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรยีนการสอนตามสภาพจริง เรยีนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัตจิริง และเรยีนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ๒.๓ การจัดการเรยีนรู้บางส่วนยังมีปัญหา ครูยังขาดทักษะการใช้สือ่ และเทคโนโลยีเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู ้
๓. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๓.๑  การบริหารจัดการโรงเรยีนเน้นการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  ใชห้ลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  ได้แก่  นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส   มีส่วนรว่ม  มีความรับผิดชอบ  คุ้มค่า 
 ๓.๒  การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าท่ีควร ได้รับการพัฒนาน้อยมาก 
 ๓.๓  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ ครูซึง่มีภาระงานอื่นมากนอกเหนอืจากการ
จัดการเรียนการสอนท าให้ประสิทธภิาพในการท างานไม่เกดิประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 ๓.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหัวคู 

  ที่ ช่ือ - สกุล ที่มา ต าแหน่ง 
๑ นายบุญเติม  ขาวข า ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
๒ นายประเสริฐ  เนือ่งชมพ ู ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓ นายค าปั่น    ค าอ า ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๔ นางทองเลื่อน  จันด ี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๕ นายประเสริฐ   ชานิคม ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น กรรมการ 
๖ นางค าฝน  หาญค าอุย้ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
๗ นายเคน  เพ็งพารา ผู้แทนศาสนา กรรมการ 
๘ นายธวัชชัย    สมบัติบูรณ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
๙ นายค าพูน  ศรีคราม ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการแลเลขานุการ 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยภายนอก  (STEP) 

๑. ด้านสังคมวัฒนธรรม   Social-Culture  Factors (S) 
      ด้านโอกาส    

๑.๑ ชุมชนให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๑.๒ ชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
๑.๓ ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี 

     ด้านอุปสรรค  
     ๑.๑  ประเพณี หรือ ความเชื่อเก่าๆ ยังมีอยู่ ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 

๑.๒ ประเพณีและค่านิยมบางอย่างท าให้ประชาชนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
๑.๓ หลายครอบครัวในชุมชนยังคงมีปัญหาครอบครัวท่ีส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชน 

 
๒. ด้านเทคโนโลยี   Technological  Factor (T) 
     ด้านโอกาส    
     ๒.๑  มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในครัวเรือนมากข้ึน 
     ๒.๒  ประชาชนได้น านวัตกรรมเครื่องจักรมาทุ่นแรงในการท าเกษตรกรรม 
     ๒.๓  ประชาชนได้น าเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     ด้านอุปสรรค  
     ๒.๑  ยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ 
     ๒.๒  การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพน้อย 
     ๒.๓  ขาดผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญ หรือท่ีปรึกษาในด้านเทคโนโลยี 

 
๓. ด้านเศรษฐกิจ   Economic  Factor (E) 
     ด้านโอกาส    

๓.๑ ชุมชนหารายได้เพิ่มเติมจากอาชีพเสริมเมื่อว่างจากการท านา 
๓.๒ ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ 
๓.๓ ชุมชนมีสถาบันทางการเงิน เข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ 

     ด้านอุปสรรค  
๓.๑ ชุมชนมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ า ค่อนข้างยากจน 
๓.๒ อาชีพในชุมชนยังไม่หลากหลาย 
๓.๓ มีแหล่งอบายมุขท าให้บั่นทอนรายได้ ถึงขั้นมีหนี้สิน 

 

๔. ด้านการเมอืงและกฎหมาย   Political and Legal   Factors (P)     
   ด้านโอกาส    
   ๔.๑  คนในชุมชนมีสิทธิในการรับเลอืกตั้งและลงสมัครรบัเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
   ๔.๒  การเลือกตั้งผู้น าของชุมชน ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 



๗ 
 

   ด้านอุปสรรค  
    ๔.๑  การเลือกตั้งผู้น าในชุมชน ผู้ท่ีมักจะได้รับเลือกจากพวกพ้องและพี่น้องเท่านั้น 
    ๔.๒  ผู้น ายังขาดการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ใหเ้จรญิก้าวหนา้ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ๑.  ด้านโครงสรา้งและนโยบาย   Structure (S๑) 
       ด้านจุดแข็ง    
       ๑.๑  โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานและโครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 
       ๑.๒  โรงเรียนมีโครงสรา้งการบริหารงานท่ีชัดเจน บคุลากรรู้หน้าท่ีของตน 
       ๑.๓  โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ท าให้ได้รับความร่วมมือ
ด้วยด ี

       ด้านจุดอ่อน    
      ๑.๑ การปฏิบัติงานตามแผนยังขาดการเอาใจใส่ ขาดความต่อเนือ่ง 
      ๑.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนงานและโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งไม่ท่ัวถึง 

 
๒.  ด้านผลผลิตและบริการ  Service (S๒) 

       ด้านจุดแข็ง    
       ๒.๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนันสนุนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเพิ่มข้ึน 
       ๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียนตัง้เกณฑ์ไว้ 
       ๒.๓  นักเรียนได้รับความรู้ หรือ ศึกษาจาก จากภูมิปญัญาท้องถิ่น  
       ๒.๔   นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

       ด้านจุดอ่อน     
      ๒.๑ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนยังไม่หลากหลาย และมีน้อย 
      ๒.๒  การรับบริการจากบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า 
      ๒.๓  การมีส่วนร่วมของบุคลกรยังไม่มากพอ 
      ๒.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถไม่ตรงความต้องการเท่าท่ีควร 

 
๓.  ด้านบุคลากร    Man (M๑) 

       ด้านจุดแข็ง    
       ๓.๑  บุคลากรในสถานศึกษามีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างด ี
       ๓.๒  บุคลการทุกคนได้รับการประเมิน 

       ด้านจุดอ่อน     
      ๓.๑ บุคลากรในสถานศึกษาได้รับมอบหมายไม่ตรงกบัสาขาท่ีเรียนมา 
      ๓.๒  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ ส่งผล
ให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้  
 
๔. ด้านประสทิธิภาพทางการเงิน  Money (M๒) 

             ด้านจุดแข็ง    
                ๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดเุป็นตามระเบยีบข้อบังคับ 



๘ 
 
                ๔.๒ การใช้เงินงบประมาณตา่งๆ เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
       ๔.๓  การเงินและพสัดุได้ เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได ้  

       ด้านจุดอ่อน     
       ๔.๑  งบประมาณท่ีได้รบัยังไม่เพียงพอตอ่การพัฒนางานของโรงเรียน 
       ๔.๒ โรงเรียนยังขาดเงนิท่ีจะเป็นทุนส ารอง 

 
๕. ด้านวัสดุอปุกรณ ์  Meterial (M๓) 

             ด้านจุดแข็ง    
       ๕.๑  วัสดอุุปกรณ์ ผ่านการจัดซื้อจัดจา้ง ถูกต้องตามระเบยีบ 
         ๕.๒  การใชว้ัสดุอุปกรณ์ใชอ้ย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๓  มีการน าวัสดอุุปกรณ์ท่ีมีในท้องถิ่นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       ด้านจุดอ่อน     
      ๕.๑  วัสดอุุปกรณ์ของสถานศึกษายังไม่เพียงพอกับความต้องการ 
      ๕.๒  การบ ารุงรักษา  สถานท่ีจัดเก็บยังไม่ดีพอ 
 
๖.  ปัจจัยด้านการบรหิารจดัการ   Management  (M๔) 

             ด้านจุดแข็ง    
       ๖.๑  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
       ๖.๒  มีการประสานงานให้ความรับมือหรือขอความชว่ยเหลือจากชุมชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๖.๓  ระบบการบริหารงานมีความคล่องตวัมากข้ึน 
       ๖.๔  ผู้บริหารไดร้ับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานการศึกษา 

      ด้านจุดอ่อน     
       ๖.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสทิธิภาพพอ 
       ๖.๒  การนิเทศติดตามผล  ไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธภิาพ 
       ๖.๓  การปฏิบัติงานตามแผนงานยังขาดการประเมินผล  การติดตามผล 
       ๖.๔  การติดตามความเคลื่อนไหวในชุมชนยังไม่ดีพอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์     

ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความสามารถใชส้ื่อและเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีความรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบรูณ ์

 
 

พันธกจิ 
1. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมระบบบรหิารการจดัการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์
           ๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน โดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
          ๒. นักเรียนมีคุณธรรม  ส านึกความเป็นไทย เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 ๓.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ลดอัตราการออก
กลางคัน  
          ๔. ยกระดับคุณภาพครู   ให้ เป็นครูดี ครูเก่ง  มีศักยภาพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ลดภาระงานอื่นที่ไม่จ าเป็นอันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
          ๕. พัฒนากลไกบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  การระดม
ทรัพยากร  สนับสนุนงบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 
เป้าประสงค ์
            

 เป้าประสงคท์ี่  1 

  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

 เป้าประสงคท์ี่  2 

  ปัจจัยด้านสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 



๑๐ 
 
เป้าหมาย 
  
1.      ผู้เรียนรอ้ยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบยีบข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม 
         มีความรับผิดชอบ  ซือ่สัตย์   ประหยัด  อดออม  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.      ผู้เรียนรอ้ยละ 80 มีจิตส านึกในการอนรุักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา    
         สิ่งแวดล้อม 
3.      ผู้เรียนรอ้ยละ 80 มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได ้
         และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4.      ผู้เรียนรอ้ยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ( Strategy ) 
 โรงเรียนบา้นหนองหัวคู  มีกลยุทธ์หลัก ๕  กลยุทธ์ดังนี ้

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับตามมาตรฐาน 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  จิตส านึกความเป็นไทยปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

 
 



๑๒ 
 

กลยุทธ์ที ่๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับตามมาตรฐาน 
 

เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการ โครงการ 
๑. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่ม
สาระวชิาหลักเพิ่มข้ึนร้อยละ๓ ต่อปี 

-พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานตาม หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระโดยเน้น ๕ กลุ่มสาระ
หลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
โครงการแข่งขันทักษะวชิาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียน  

๒. จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลดลง 

- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด 
โครงการส่งเสริมการอา่น 
 

๓. โรงเรียนมีแหลง่เรยีนรู้และอาคารสถานท่ี
เพียงพอ 
 

-พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
โรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย เอื้อต่อ 

     การเรียนรู้  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๔. โรงเรียนมีสือ่เทคโนโลยีทางการศึกษา 
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

-สนับสนุนคอมพวิเตอร์และน าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT 
 

๕. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 



๑๓ 
 

กลยุทธ์ที ่๒ ปลูกฝังคุณธรรม  จิตส านึกความเป็นไทยปรบัใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการ โครงการ 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 

- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรยีนรู้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และจิตสาธารณะ
โครงการส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมวันส าคญั 
โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการกิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  

๒. นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีจิตส านึก
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ร้อยละ ๑๐๐   

๑. นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีจิตส านึกความเป็นไทย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย /สังคมศึกษา/ประชาธิปไตย 
๓.ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา และแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

 
กลยุทธ์ที ่๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการ โครงการ 
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับ
บริการทางการศึกษา 

- ประชากรวัยเรียนในเขตบรกิาร ได้รับบริการทาง
การศึกษาจากโรงเรียนท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

๒. นักเรียนได้รับการสนับสนนุโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนงัสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครือ่งแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ค่าเล่า
เรียน  ร้อยละ ๑๐๐ 

- นักเรียนทุกคนได้รับการสนบัสนุน ส าหรับรายการ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรยีน  กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 



๑๔ 
 

 
กลยุทธ์ที ่๔   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการ โครงการ 
๑. ความพึงพอใจของผู้รับการบริการ  
    ร้อยละ ๙๐ 
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน  
    ร้อยละ ๙๐ 
 

-พัฒนาคุณภาพ ประสิทธภิาพการบริหาร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- บุคลากรของสถานศึกษามีสว่นรว่มในการท างาน 
- ชุมชนมีสว่นรว่มในการจัดการศึกษา 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
โครงการสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
โครงการการบริหารงานธรุการโรงเรียน 
โครงการสัมพันธช์ุมชน 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริม  (นม) 
โครงการประชาสัมพันธ ์
โครงการพัฒนาปรับปรงุ อาคารสถานท่ี และสิง่แวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการ โครงการ 
๑. ครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ  รอ้ยละ๑๐๐ 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาครู อย่างหลากหลาย 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการนิเทศภายใน 
โครงการทัศนศึกษา 
โครงการจ้างครูสอนรายเดอืน 

 
 



๑๖ 

 
แผนที่ยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์  ภายในปี  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองหวัคู  จะมุ่งม่ันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้  เปน็คนดี  มีความรู้   
             มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินชวีิตแบบพอเพยีง  ก้าวทันเทคโนโลยี   ชุมชนมีส่วนรว่มพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดลอ้ม 
มิติ 
                    ประเด็น 
             ยุทธศาสตร์ 

๑. ยกระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกคน 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม ๓. ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

๔. ยกระดับ 
คุณภาพคร ู

๕. พัฒนากลไกบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านประสิทธิผล 
 

๑. เพื่อพัฒนาผูเ้รียนทุกคน  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ใฝ่เรียนรู ้มีความ 
สามารถในการสือ่สาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  
ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน   

๒  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ให้มีคุณธรรม เป็น
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีจิตสาธารณะ  
และรับผิดชอบต่อสงัคม   

   

คุณภาพการให้บริการ   ๓. เพื่อให้ประชากรวัย
เรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนได้รับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

   ๔. เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูโรงเรยีน
บ้านหนองหวัคูทุกคน 
ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



๑๗ 

 
แผนที่ยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์  ภายในปี  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองหวัคู  จะมุ่งม่ันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้  เปน็คนดี  มีความรู้   
             มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินชวีิตแบบพอเพยีง  ก้าวทันเทคโนโลยี   ชุมชนมีส่วนรว่มพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดลอ้ม 
 
มิติ 
                    ประเด็น 
             ยุทธศาสตร์ 

๑. ยกระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกคน 

๒. นักเรียน 
มีคุณธรรม   

๓. ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

๔. ยกระดับ 
คุณภาพครู   

๕. พัฒนากลไกบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาองค์การ     ๕.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้าน
หนองหวัคูให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัด
การศึกษา  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา  เพื่อยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานอย่างมี
ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 

 
แผนพัฒนาการการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหัวค ู(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

งานบริหารวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์    ๑. ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวยั  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน โดยเน้นการอ่านออกเขยีนได้  คิดเลขเป็น   
                              มีทักษะการคิดวเิคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลย ี

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน  ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ      
ใฝ่เรยีนรู้  มี
ความสามารถใน 
การสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี  
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
 

๑.ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
๕ กลุ่มสาระ
วิชาหลัก
เพิ่มข้ึน   
ร้อยละ๓   
ต่อป ี

๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ กลยุทธ์ท่ี ๑ 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่เป็น
เครื่องมอืในการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โครงการแข่งขันทักษะวชิาการ
และประกวดสิง่ประดษิฐ์นักเรียน 
 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

 

 
 
 
 



๑๙ 

 
งานบริหารวิชาการ (ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนใหม้ีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดีข้ึน โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น   
                            มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน  ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ      
ใฝ่เรยีนรู้  มี
ความสามารถใน 
การสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี  
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
 

๒. จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาการ
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
ลดลง 

๒ ๒ ๑ ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่เป็น
เครื่องมอืในการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
โครงการส่งเสริมการอา่น 

 

๓. มีแหล่ง
เรียนรู้และ
อาคาร
สถานท่ี
เพียงพอ 

๕ ๕ ๕ ๕ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

๔. มีสื่อ
เทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา
สนับสนุน
อย่างเพียงพอ 

๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ โครงการพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน ICT 

 

 
 
 
 



๒๐ 

 
งานบริหารวิชาการ (ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนใหม้ีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดีข้ึน โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น   
                             มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน  ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ      
ใฝ่เรยีนรู้  มี
ความสามารถใน 
การสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี  
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
 

๕. โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

๘ ๘ ๘ ๘ กลยุทธ์ท่ี ๑ 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่เป็น
เครื่องมอืในการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 

 
 
 



๒๑ 

 
งานบริหารวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒   นักเรียนมีคุณธรรม  ส านึกความเป็นไทย เชือ่มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยผู้เรียนได้รับ 
                              การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๒. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้มี
คุณธรรม เป็น
บุคคลที่มีความ
เชือ่มั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มี
จิตสาธารณะ  และ
รับผิดชอบต่อสังคม   

๑. ร้อยละ
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมวันส าคญั 
โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการกิจกรรมลูกเสอื-เนตร
นาร ี
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์

 

๒.ร้อยละ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
จิตส านึก
ความเป็นไทย 
และวิถีชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 
 



๒๒ 

 
งานบริหารทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอยา่งท่ัวถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๓. เพื่อให้ประชากร
วัยเรียนในเขต
บริการของโรงเรียน
ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

๑. ประชากร
วัยเรียนทุก
คนในเขต
บริการได้รับ
บริการทาง
การศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม ผู้เรยีนในเขต
บริการได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 

 

๒.ร้อยละ ของ
นักเรียนได้รับ
การสนบัสนุน
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ส าหรบัรายการ
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ
เรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 



๒๓ 

 
งานบริหารบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยกระดับคุณภาพครู   ให้ เป็นครูดี ครูเก่ง  มีศักยภาพ จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ลดภาระงานอื่นทีไ่ม่จ าเป็นอันจะสง่ผลให้  
                               การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๔  เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูโรงเรยีน
บ้านหายโศกทุกคน 
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.ร้อยละของ
ครูที่ได้รับการ
พัฒนาให้
สามารถ
จัดการเรียนรู้
ได้อย่างมี
คุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ท่ี ๔. พัฒนาครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร  
โครงการนิเทศภายใน 
โครงการทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
งานบริหารทั่วไป / งานบริหารบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ๕.  พัฒนากลไกบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสทิธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร  สนับสนุนงบประมาณ 
                             ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕    

๕.เพือ่พัฒนา
โรงเรียนบา้นหาย
โศกให้มีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารและการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนรว่มจาก
ทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน อยา่งมี
ธรรมาภิบาล 

๑. ร้อยละ
ของความพึง
พอใจของ
ผู้รับการ
บริการ 
 
๒. ร้อยละ
ของบุคลากร
ท่ีมีความพึง
พอใจ 

๙๐ 
 

 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๑ 
 
 
 
 

 
๙๑ 

 
 

๙๒ 
 
 

 
 
 

๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 
 

 
 
 
 

๙๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารจัด
การศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ 
โครงการสารสนเทศเพือ่การ
บริหาร 
โครงการการบริหารงานธรุการ
โรงเรียน 
โครงการสัมพันธช์ุมชน 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริม  (นม) 
โครงการประชาสัมพันธ ์
โครงการพัฒนาปรับปรงุ อาคาร
สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

 

 
 
 



๒๕ 

 
ส่วนที่ ๕ 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

๑.  บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิาร ครู และนักเรียน 

 ๑.๑  บทบาทของผู้บรหิาร  
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ใน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้  ดังนี้  
 
ด้านวิชาการ 
 ๑. มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ  
 ๒. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน  
 ๓. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ทันท่วงที  
 ๔. มีวิสัยทัศน ์ 
 ๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 ๖. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 ๗. รอบรู้ทางด้านการศึกษา  
          ๘. ความรับผิดชอบ  
          ๙. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  
          ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานอยา่ง   เป็นระบบ  
          ๑๑. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  
          ๑๒. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
 
การบรหิารงบประมาณ 
 ๑. เข้าใจนโยบาย อ านาจหนา้ท่ี และกิจกรรมในหนว่ยงาน  
 ๒. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
 ๓. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน  
 ๔. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
 ๕. มีความละเอียดรอบคอบ  
 ๖. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง มีเหตุผล  
 ๗. หม่ันตรวจสอบการใช้งบประมาณ   อยูเ่สมอ  
 ๘. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  
 
การบรหิารงานบุคคล 
 ๑. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล  
 ๒. เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ๓. มีมนุษยสัมพันธ ์ 
 ๔. มีอารมณ์ขัน  
 ๕. เป็นนักประชาธิปไตย  



๒๖ 

 
 ๖. ประนีประนอม  
 ๗. อดทน อดกลั้น  
 ๘. เป็นนักพูดท่ีด ี 
 ๙. มีความสามารถในการประสานงาน  
 ๑๐. มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกันท างาน  
 ๑๑. กล้าตัดสินใจ  
 ๑๒. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  
 
การบรหิารทัว่ไป 
 ๑. เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบาย ท่ีด ี 
 ๒. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉยัสั่งการท่ีด ี 
 ๓. มีความรู ้และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  
 ๔. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสือ่สาร  
 ๕. รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม  
 ๖. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ  
 ๗. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อ  ต่อปัญหาอุปสรรค  
 ๘. ก ากับ ติดตาม และประเมนิผล  
 
๑.๒ บทบาทหนา้ที่ของคร ู
      บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านหนองหวัคู ซึ่งต้องมีการปฏริูปการสอน 
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑.๒.๑  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  

  ๑.๒.๓  การประเมินตนเอง  
  ๑.๒.๓ การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเอง

ได้ อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได ้ดังนี้  
       ๑) ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วย
ของการเรยีนท่ีอาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรอืทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู ่
       ๒) วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมท้ังจะต้องสามารถก าหนดสิ่งท่ีจะบรรลุผลหรอืสิ่งท่ี
จะเกิดข้ึนหรอืพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจดักิจกรรมและการใช้สือ่ที่
ส่งเสริมการเรยีนรู ้
       ๓) น ากระบวนการวจิัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพือ่สร้างสรรค์ความรู้
ควบคู่การเรียนรู ้
                 ๔) ด าเนินการสอน โดยท างานรว่มกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็น
การท างานร่วมกับผูเ้รียน โดยอ านวยความสะดวกใหผู้้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากข้ึน 
      ๕) ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากนอ้ยเพียงใด โดยวัด
จากผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 
      ๖) วเิคราะห์ เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรตอ่ไป 



๒๗ 

 
      ๗) บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรอืหน่วยน้ันมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด 
มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง
เอาไว้เป็นหนึง่หน่วย 
   
 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าท่ี ๓ ประการ คือ  
 ๑.  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
 ๒.  การประเมินตนเอง และ 
 ๓.  การรายงานผลการประเมนิตนเอง  
     บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 
๓ ประการ คือ 

    ๑. ร่วมจัดท ารายงานการศกึษาตนเองของสถานศึกษา  
    ๒. รับการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมินภายนอก และ 
     ๓. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

 
สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการท างานซึ่งแยกได้ ดังนี ้
  
๑.  สมรรถนะหลัก 
    ๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
         ๑.๑.๑ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  
         ๑) ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
         ๒) การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  
 ๑.๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
  ๑) การปฏิบัติงานให้บรรลเุปา้หมายตามแผน  
  ๒) ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  ๓) การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  
  ๔) การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน  
  ๕) การน านวัตกรรมมาใช้เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน  
  ๖) การปรับปรุงแก้ไขการปฏบิัติงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย  
 ๑.๑.๓ ผลการปฏิบัตงิาน  
  ๑) ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
  ๒) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติงาน 
 
    ๑.๒ การบริการที่ด ี

 ๑.๒.๑ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ  
          ๑) การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
          ๒) การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
 ๑.๒.๒ ความสามารถในการให้บริการ  
         ๑) ความต้ังใจ เต็มใจ และกระตือรอืร้นในการให้บริการ  



๒๘ 

 
        ๒) การศึกษาผลการให้บริการเพือ่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
   ๑.๓ การพัฒนาตนเอง 

 ๑.๓.๑ ความสามารถในการวเิคราะห์ตนเอง  
  ๑) การวิเคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
  ๒) การเลอืกวธิีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.  
 ๑.๓.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
  ๑) การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและการฟัง  
  ๒) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
  ๓) การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
 ๑.๓.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การแสวงหาความรู้  
  ๑) การจับใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง  
  ๒) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
  ๓) ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
 ๑.๓.๔ ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
  ๑) การใช ้Computer เบื้องต้น  
  ๒) การใช ้Internet  
  ๓) การใช ้e – mail  
  ๔) การเลอืกใช้แหลง่เรยีนรู้ทีห่ลากหลาย  
  ๕) การเลอืกใช้แหลง่เรยีนรู้ทีเ่หมาะสม  
  ๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนรว่มงาน   
 ๑.๓.๕ ความสามารถในการประมวลความรู ้และน าความรู้ไปใช ้ 
  ๑) การวิเคราะห ์และสังเคราะห์องค์ความรู ้เพือ่น าไปใช้พฒันางาน  
   ๒) การน า และการผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

   ๑.๔ การท างานเป็นทมี 

 ๑.๔.๑ ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเปน็ทีม  
  ๑) การมีส่วนรว่มในการวางแผนร่วมกับผูอ้ื่น  
  ๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๓) การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
 ๑.๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานรว่มกัน  
  ๑) ความเต็มใจให้ความรว่มมือในการปฏิบัติงาน  
  ๒) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของตน 
  ๓) การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท  
  ๔) ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
  ๕) การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรตผิู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
 

 

 



๒๙ 

 
 

๒. สมรรถนะประจ าสายงาน  

    ด้านการจัดการเรียนรู ้

 ๑.ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
  ๑.๑ การด าเนินการสร้าง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  
  ๑.๒ การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
  ๑.๓ การน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 ๒. ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
   ( ) ภาษาไทย   ( ) คณิตศาสตร์     ( ) วิทยาศาสตร ์ 
   ( ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา   ( ) ศิลปะ   
   ( ) การงานอาชพี และเทคโนโลยี ( ) ภาษาตา่งประเทศ 
   ( ) อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................................ 
 

 สาระที่สอนในระดบัปฐมวัย (๓ – ๕ ป)ี  
  ( ) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
  ( ) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จติใจ 
  ( ) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
  ( ) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ( ) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  ( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
  ( ) ธรรมชาติรอบตัว 
  ( ) สิ่งต่าง ๆ รอบตวัเด็ก 
 ๓. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  ๓.๑ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อยา่งมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่สอดคลอ้งกัน  
  ๓.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได ้
  ๓.๓ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ 
  ๓.๔ การใช้สือ่การเรียนรู ้นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๔. ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการจัดการเรยีนรู ้ 
  ๔.๑ การเลอืกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจดัการเรียนรู ้
  ๔.๒ การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู ้ 
  ๔.๓ การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรยีนรู ้
 ๕. ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู ้ 
  ๕.๑ การประเมินการเรยีนรู้ตามสภาพจริง 
  ๕.๒การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืวัดผลการเรียนรู้ 
   ๕.๓ การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู ้

 ด้านการพฒันาผู้เรียน 
 ๑ ความสามารถในการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม  



๓๐ 

 
  ๑.๑การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาตขิองผู้เรียน  
  ๑.๒ การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้สอดคลอ้งกับสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ความสามารถในการพัฒนาทักษะชวีิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
  ๒.๑ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการด ารงชวีิตท่ีดี 
  ๒.๒ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการด ารงชวีิตท่ีด ี
  ๒.๓ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกแก้ปัญหาชวีิตประจ าวนั  
  ๒.๔ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนอยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ๒.๕ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตกุารณ์ในสังคม 
 ๓. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
  ๓.๑ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ / หรือ ยอมรับมตขิองกลุ่ม 
  ๓.๒ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 
  ๓.๓ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จักใชเ้หตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
  ๓.๔ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีความตระหนักในเรือ่งสิทธิมนุษยชน 
 ๔. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย  
  ๔.๑ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม และ เอกลักษณ์ของชาต ิ
  ๔.๒ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏบิัติตนตามวัฒนธรรม และค่านิยมไทย 
 ๕. ความสามารถในการจัดระบบดูแล และชว่ยเหลือผู้เรียน  
  ๕.๑ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  ๕.๒ การวิเคราะห์ปญัหาเพือ่หาทางช่วยเหลอืผูเ้รียน 
  ๕.๓ การแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
  ๕.๔ การติดตามประเมินผลการแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
  ๕.๕ การจัดท าระบบเพือ่ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้เรยีน 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 
 ๑. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้ 
  ๑.๑ การจัดกิจกรรม หรือสนบัสนุนให้นักเรยีนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน 
  ๑.๒ การจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนปฏิบัติงานรว่มกัน 
  ๑.๓ การจัดมุมประสบการณ ์และสื่อทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  ๑.๔ การจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 
 ๒. ความสามารถในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา  
  ๒.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  ๒.๒ การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
  ๒.๓ การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน.  
 ๓. ความสามารถในการก ากับ ดูแลชั้นเรียน  
        ๓.๑ การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกฎกติกาข้อตกลง ส าหรับใช้ร่วมกันในชั้นเรียน 
  ๓.๒ การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านระเบียบวินยัในชั้นเรียน 
ด้านการวิเคราะห์สังเคราะหแ์ละการวิจัย 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราะห ์ 



๓๑ 

 
  ๑.๑ การวิเคราะหส์ภาพปัจจบุัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา 
  ๑.๒ การวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ 
 ๒. ความสามารถในการสังเคราะห ์ 
  ๒.๑ การจัดท าแผนงาน/โครงการเพือ่การจัดการเรียนรู ้
  ๒.๒ การบูรณาการความรู้ท้ังภายใน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ๒.๓ การบูรณาการสาระการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับวิถีชวีติประจ าวัน.  
 ๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการ  
  ๓.๑ บทความ  
  ๓.๒ คู่มือการเรียนการสอน 
  ๓.๓ ต ารา 
  ๓.๔ หนังสือ 
  ๓.๕ รายงานทางวิชาการ 
 ๔. ความสามารถในการวิจัย  
  ๔.๑ ความรู ้ความเข้าใจในระเบียบวธิีวจิัย 
  ๔.๒ การวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔.๓ การวิจัยเพือ่สรา้งองค์ความรู้ 
  ๔.๔ การวิจัยและพัฒนา 
 
 ด้านการสร้างความร่วมมอืกบัชุมชน 
 ๑. ความสามารถในการน าชมุชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมสถานศึกษา  
  ๑.๑ การประสานใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๑.๒ การจัดกิจกรรมเพือ่บริการชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการ 
 ๒. ความสามารถในการเข้ารว่มกิจกรรมของชุมชน  
  ๒.๑ การร่วมมือกับชุมชนเพือ่ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดลอ้ม 
  ๒.๒ การร่วมมือกับชุมชนเพือ่ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน 
 ๓.  ครมูีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู 
  ๓.๑ ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ชว่ยเหลือสง่เสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่า
เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
  ๓.๒ ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝกึฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่
ศิษย ์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
  ๓.๓ ครูต้องประพฤติ ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยท้ั์งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
  ๓.๔ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์                                                              
  ๓.๕ ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย์ ในการปฏิบัติหนา้ท่ีตามปกติ และ
ไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆอนัเป็นการหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
  ๓.๖ ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสยัทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง 
วิทยาการ เศรษฐกิจสงัคมและการเมอืงอยูเ่สมอ                                                                                                                                                              
  ๓.๗ ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดตี่อองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                 
  ๓.๘ ครูพึงชว่ยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                                                                         



๓๒ 

 
  ๓.๙ ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 

๑.๓ บทบาทหนา้ที่ของนักเรยีน  

 บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน 

 ๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                          
       ๑.๑  ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดขีองโรงเรียนได้แสดงออกดังนี้ 
          -   ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรยีน 
           -   เคารพเชือ่ฟังค าสัง่สอนของครูอาจารย์ 
      ๑.๒  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ผู้ปกครอง ได้แสดงออกดังนี้ 
        -  เชื่อฟังค าสัง่สอนของบิดามารดา 
        -  ช่วยเหลอืงานบ้าน แบ่งเบาภาระของบิดามารดา 
        -  ตั้งใจและขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเลา่เรยีน                      
          ๑.๓  ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสงัคมโดยการแสดง 
                -  ไม่สร้างความเดือดรอ้นแก่ชุมชน ,สังคม เช่น การทะเลาะวิวาท,ขับข่ีรถเสยีงดัง 
        -  ไม่ท าลายสาธารณสมบัติ                    
 ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมสีุขภาพจิตที่ดี                       
    ๒.๑ ผู้เรียนมสีุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมท้ังรู้จักดแูลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยได้                                                                         
     ๒.๒  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่นและมสีุนทรียภาพดี                                                                 
 ๓.  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ใฝเ่รียน                                               
      ๓.๑  ผู้เรียนมีนิสยัรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง                                  
      ๓.๒  ผู้เรียนสามารถเรียนรูเ้ป็นทีม                                        
      ๓.๓  ผู้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้                                                     
 ๔.  ผู้เรียนคิดเป็น                                                                  
     ๔.๑  ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                        
     ๔.๒   ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์               
       ๔.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   

บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน 

 ๑. นับถือศาสนา และปฏิบัตติามค าสอนของศาสนาโดยให้ทาน  รักษาศีล  ร่วมกิจกรรมในวันส าคญัทาง
ศาสนา 

 ๒. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณอีันดีงามโดยการเข้ารว่มกิจกรรมงานงานประเพณีของชุมชน  
 ๓. เชื่อฟังพอ่แม่และครอูาจารย ์   
 ๔ มีวาจาสภุาพอ่อนหวาน 
 ๕. มีความกตัญญ ู
 ๖. เป็นผู้รู้รักการงาน 
 ๗. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
 ๘. รู้จักประหยัด และอดออม 



๓๓ 

 
 ๙. มีความซ่ือสัตย์  และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ๑๐. ท าตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนรุักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 
 ๒. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีสว่นร่วมของบิดามารดาและผูป้กครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   ๒.๑ บทบาทหนา้ที่ของบดิามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี ้

         บทบาทหนา้ทีใ่นโรงเรียน 

 ๑. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการให้ข้อเสนอแนะ  อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน 
  ๒. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศกึษา  โดยการเข้าร่วมเป็นคณะท างานรว่มกับ
โรงเรียน 
 ๓. การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความชว่ยเหลอืนักเรียนโดยการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน 
และแจ้งโรงเรยีนเมื่อพบเห็นการปฏิบัติของนักเรียนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
 ๔. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา  เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรยีน 
 
         บทบาทหนา้ทีใ่นชุมชน 

 ๑. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดอูย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่นการประพฤติปฏิบัติตวั
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุตรหลาน 
 ๒. การสื่อสารระหวา่งบ้านและโรงเรียน โดยการพบปะพดูคุย    ร่วมประชุม 
 ๓. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยการก าชับดูแลเด็กในการท างานท่ีครูมอบหมายให้ เช่น การ
ท าการบ้าน  การก ากับดูแลไม่ให้เด็กเที่ยวกลางคืน 
 
        ๒.๒ บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านวิชาการ 
       ๑) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒) มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
       ๓) มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       ๔) มีส่วนรว่มให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๕) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  วิทยากร  และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 
       ๖) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน 
       ๗) มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียน   การสอนที่ทันสมัย 
       ๘) มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน 
       ๙) มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สือ่  การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
      ๑๐)  มีส่วนรว่มประเมินผลการใช้หลักสูตร 
การบรหิารงบประมาณ 
      ๑) มีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงนิงบประมาณของสถานศึกษา 
      ๒) มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณท่ีได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 
      ๓) มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
      ๔) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้างพสัดุครุภณัฑ์ของสถานศึกษา 



๓๔ 

 
      ๕) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
      ๖) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา 
      ๗) มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา  โดยระดมจากชุมชน 
     ๘) มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของสถานศึกษา 
     ๙) มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหนา้ท่ีรับผิดชอบงานการเงินพสัด ุ
     ๑๐) มีส่วนรว่มในการก ากับติดตามการท าบัญชีการเงนิได้ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
การบรหิารงานบุคคล 
     ๑) มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในสว่นต่างๆของสถานศึกษา 
     ๒) มีส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา 
     ๓) มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     ๔) มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
     ๕) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
การบรหิารทัว่ไป 
    ๑) มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอตอ่สาธารณชน 
    ๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
    ๓) ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษาชุมชน  หน่วยงานอื่นๆ 
    ๔) มีส่วนรว่มจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มรืน่น่าอยู่ 
    ๕) ให้ค าแนะน าชว่ยเหลอืในการพัฒนาอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอน 
    ๖) มีส่วนรว่มสนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสถานท่ีท ากิจกรรมของชุมชน 
    ๗) สนับสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
    ๘) สนับสนุนใหส้ถานศึกษาให้มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ 
    ๙) สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของสถานศึกษาได้แก่  สหกรณ์  แนะแนว    อาหารกลางวัน 
   ๑๐) มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในระดบัสถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น 
   ๑๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้านศาสนา  ศิลปะ   วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   ๑๒) มีส่วนร่วมจัดท าโครงการต่างๆเช่น การปอ้งกันสารเสพติด  สื่อลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
   ๑๓) มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพือ่การจัดการศึกษารวมท้ังการจัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
   ๑๔) มีส่วนร่วมพัฒนาให้นกัเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและรว่มแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
  ๑๕) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ีเพือ่ใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุง 
 
 
 
 



๓๕ 

 
ส่วนที่ ๖ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งเรียนรู้ 
 

  
 ภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวธิีการผลงานท่ีค้นคว้ารวบรวมจดัเป็นความรู้ถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมใหผู้้เรียน อนรุักษ์และเห็นคุณค่ามีประโยชน์
สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชวีิตได้ 
 วิทยากรภายนอก หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความช านาญการใน
ศาสตร์นั้นๆให้คนอื่นรับรู้ซึ่งเป็นบุคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปญัญาท้องถิ่นและวิทยากร
ภายนอกดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาแต่ละแห่งท่ีจะน าบุคลากรเหลา่นี้มามีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคลอ้งกับชวีิตความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านหนองหัวคู 
 ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาชว่ยในการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได ้
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มท่ีอยู่ในเขตบริการและกลุ่มท่ีอยู่นอกเขตบริการ 
 

ท่ี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก หมายเหต ุ
๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
๒ ส านักงานกลุ่มเครอืข่ายโรงเรยีนมหาธาตเุจดีย ์ อ.บ้านผือ  จ.อุดรธาน ี  
๓ วัดป่าบ้านค้อ  อ.บ้านผือ จ.อดุรธาน ี  
๔ วัดโพธิช์ัยศรี (วัดหลวงพอ่นาค)  อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน ี  
๕ โรงพยาบาลบ้านผอื  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธาน ี  
๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหวัคู  อ.บ้านผอื จ.อุดรธาน ี  
๗ อุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท    อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  
๘ สถานีต ารวจภธูรต าบล บ้านเท่ือม  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  
๙ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  

๑๐ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  อ.เมือง   จ.อุดรธาน ี  
๑๑ สวนสาธารณะหนองประจักษ ์ อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี  
๑๒ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  (มรดกโลก)   อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  
๑๓ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย    อ.เมือง   จ.หนองคาย  
๑๔ ภูฝอยลม   อ.หนองแสง  จ.อดุรธาน ี  
๑๕ ห้องสมุดรถไฟ  อ.เมือง   จ.หนองคาย  
๑๖ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าว อ.สหสัขันธ์  จ.กาฬสนิธุ ์  
๑๗ สวนสัตว์เขาสวนกวาง   อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น  
๑๘ ศาลาแก้วกู่   อ.เมือง   จ.หนองคาย  

 
 

 
 



๓๖ 

 
 

ส่วนที่ ๗ 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 
๑.  การคาดการณ์จ านวนนกัเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

 

ชั้นเรยีน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
อนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ๒๓ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
อนุบาลศึกษาปีท่ี ๒ ๒๕ ๒๓ ๒๕ ๒๕ 

รวมระดบัอนบุาล ๔๘ ๔๘ ๔๕ ๔๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖ ๒๕ ๒๓ ๒๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๑ ๑๖ ๒๕ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๖ ๒๑ ๑๖ ๒๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๗ ๒๖ ๒๑ ๑๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๗ ๑๗ ๒๖ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๒ ๑๗ ๑๗ ๒๖ 

รวมระดบัประถม ๑๑๙ ๑๒๒ ๑๒๘ ๑๓๖ 
รวมทั้งส้ิน ๑๖๗ ๑๗๐ ๑๗๓ ๑๘๑ 

 
๒.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักท่ีโรงเรียนน ามาใช้
วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้ 
           ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา   จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  ๑,๗๐๐   บาท 
           ๒. ระดับประถมศึกษา        จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  ๑,๙๐๐   บาท 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนรายหวั ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 
ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดังนี ้    โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่ม
รายหัวจากท่ีได้รับปกติอีก ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕๐๐ บาท/คน/ปี) 
              ท้ังนี้ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นท่ีจ่าย
พร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนท่ีเป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติ
จาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน  ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน  รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ และเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ท่ีพึงมีและพึงได้รับใน
ภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หรือโครงการท่ีจัดท ารองรับส าหรับการบริหาร
งบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 
   
                                                                                                                                                            

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจดัการเรียนสอน (รายหัว) 

  
ประมาณการค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. ชั้นอนุบาลศึกษา    คน x ๑,๗๐๐ บาท ๘๑,๖๐๐ ๘๑,๖๐๐ ๗๖,๕๐๐ ๗๖,๕๐๐ 
๒. ชั้นประถมศึกษา   คน x ๑,๙๐๐ บาท ๒๒๖,๑๐๐ ๒๓๑,๘๐๐ ๒๔๓,๒๐๐ ๒๕๘,๔๐๐ 

รวม ๓๐๗,๗๐๐ ๓๑๓,๔๐๐ ๓๑๙,๗๐๐ ๓๓๔,๙๐๐ 
รวมทั้งส้ิน ๑,๒๗๕,๗๐๐ 

๓.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรหิารและการจัดการ 

แผนงานขบัเคลื่อน 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
๑. การจัดการเรยีนการสอน  ( ๖๐ %) ๑๘๔,๖๒๐ ๑๘๘,๐๔๐ ๑๙๑,๘๒๐ ๒๐๐,๙๔๐ 
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (๑%) ๓,๐๗๗ ๓,๑๓๔ ๓,๑๙๗ ๓,๓๔๙ 
๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน(๒%) ๖,๑๕๔ ๖,๒๖๘ ๖,๓๙๔ ๖,๖๙๘ 
๔. การเงินและงบประมาณ     
แยกเป็น  ๔.๑ ค่าวัสดุ   (๘%) ๑๘,๔๖๒ ๑๘,๘๐๔ ๑๙,๑๘๒ ๒๐,๐๙๔ 
           ๔.๒ ค่าสาธารณูปโภค ** (๓%) ๙,๒๓๑ ๙,๔๐๒ ๙,๕๙๑ ๑๐,๐๔๗ 
           ๔.๓ ค่าครุภัณฑ์          (๕%)  ๑๕,๓๘๕ ๑๕,๖๗๐ ๑๕,๙๘๕ ๑๖,๗๔๕ 
           ๔.๔ ค่าซ่อมแซมปรับปรุง(๕%) ๑๕,๓๘๕ ๑๕,๖๗๐ ๑๕,๙๘๕ ๑๖,๗๔๕ 
๕. บริหารงานบุคคล                 (๕%) ๖,๑๕๔ ๖,๒๖๘ ๖,๓๙๔ ๖,๖๙๘ 
๖. บริหารทั่วไป                     (๑๐%) ๒๔,๖๑๖ ๒๕,๐๗๒ ๒๕,๕๗๖ ๒๖,๗๙๒ 
แยกเป็น    ๖.๑ กิจการนักเรียน   (๗%) ๑๕,๓๘๕ ๑๕,๖๗๐ ๑๕,๙๘๕ ๑๖,๗๔๕ 
              ๖.๒ ภารกิจอื่น ๆ   (๓%) ๖,๑๕๔ ๖,๒๖๘ ๖,๓๙๔ ๖,๖๙๘ 
๗. ประเมินผลการด าเนินงาน   (๑%) ๓,๐๗๗ ๓,๑๓๔ ๓,๑๙๗ ๓,๓๔๙ 

รวมทั้งส้ิน ๓๐๗,๗๐๐ ๓๑๓,๔๐๐ ๓๑๙,๗๐๐ ๓๓๔,๙๐๐ 
รวม ๔ ปีการศึกษา ๑,๒๗๕,๗๐๐ 

หมายเหตุ  ๑. กรอบการจัดสรรงบประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นหรอืตามนโยบาย  
             ๒. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า ประปา  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ค่าเช่าสญัญาณ
ดาวเทียม เคเบลิทีวี อินเตอรเ์น็ต ค่าไปรษณยี์และแสตมป์ ต้องก าหนดตั้งรายจา่ยงบประมาณเท่ากับหรอืมากกว่า
ยอดรายจ่ายรวมประจ าเดอืนประมาณ ๒-๓% ทุกเดือนหรอืทุกรอบช าระค่าใช้บริการ จ านวน ๑๒ เดือน ท้ังนี้เมื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา และจะไม่น าไปใช้จ่ายหรือยืมทดลองจ่าย
เพื่อกิจกรรมหรอืโครงการอื่น เว้นแต่เป็นจ านวนเงินคงเหลอื 



๓๘ 

 
ส่วนที่ ๘ 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
 

 เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปา้หมาย พันธกิจและวสิัยทัศน์ท่ีก าหนด ควรมีการสร้าง
เครื่องมอื กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี ้

๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่าง     
และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพรอ้มท้ังรายงานผลการด าเนินงานในสว่นท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู 

๔. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคญัอย่าง 
ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนนิงานท่ีชัดเจน 

๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตวัชีว้ัดความส าคัญ ให้สอดคลอ้งและทันกับสภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง 

๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
๗. มีเวทีหรอืจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการน าและเปิดโอกาสให้มกีารพูดและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบตัิงานตามแผน 
 ๘.  มีการปรับปรุงเชือ่มโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหนว่ยงานต้นสังกดัหรือสว่นราชการที่
เกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
 ๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด และมคีวามเป็นผู้น าท่ีจะ
น าโรงเรยีนไปสู่วสิัยทัศน์ได้จริง พรอ้มท้ังเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงในรูปแบบการคิดรเิริ่มตัวอยา่งงานหรือวิธีการ
ท างานอย่างงา่ยและเกิดผลดใีนทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
 ๑๐. มีความพยายามหรอืมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ีก าหนด
ไว้ในแผน 
 ๑๑. มีความพยายามหรอืมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกดิการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 ๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรอืข้อตกลงในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและองค์กร
สถาบันอื่น ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 ๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้                                                                                                                                                             
      ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตวัชีว้ัดในแต่ละกลยุทธ์ เพือ่
ตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไข
เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมตอ่ไป 
     ๑) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในชว่ง ๒ ปีการศึกษาแรกของแผน คือ 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปญัหาอุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
เป้าหมาย หรอืเพือ่การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๓๙ 

 
    ๒) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕ ปี เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชว่งเวลา ๕ 
ปีการศึกษา และเพื่อใชเ้ป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๖ 

๑๔. การจัดท ารายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจ า               
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 


