แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวคู

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
กาหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกาหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา
องค์ความรู้ ภ ายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ และให้ทุกส่ วนราชการปฏิ บัติตามแผนที่กาหนด ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔(๒)
ได้กาหนดให้โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
องค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในข้อ ๑๖ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จึงจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ ๔ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -๒๕๖๕ นี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาตามภารกิ จ และตามต้ อ งการของผู้ ป กครองและชุ ม ชนก าหนด โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทา คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อานวยความสะดวกในการ
จัดทา และร่วมดาเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นายคาพูน ศรีคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู

ข
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เรื่อง
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ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๔
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ส่วนที่ ๗
ส่วนที่ ๘
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๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
โรงเรียนบ้านหนองหัวคูก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2499 โดยจัดการเรียน การ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2491 และได้จัดการเรียน
การสอนเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามลาดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหัวคู อาเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สภาพปัจจุบนั
ที่ตั้งและขนาด
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู มีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบล
หนองหัวคู อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู เป็น
โรงเรี ย นขนาดกลางอยู่ ใ นกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นมหาธาตุ เ จดี ย์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน 8 ห้องเรียน
การคมนาคม
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู อยู่ห่างจากสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางจากอาเภอบ้านผือ ตรงไปตาม
เส้นทางถนนบ้านผือ – อุดรธานี สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล การเดินทางใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
และรถโดยสารประจาทางสาย บ้านผือ – อุดรธานี
สถานทีร่ าชการในเขตบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหัวคู
3) สถานีตารวจภูธรตาบล บ้านเทื่อม
ปริมาณงาน
รายการ
จานวน/หน่วย
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
๑๖๓ คน
- ก่อนประถมศึกษา
๔๐ คน
- ประถมศึกษา
๑๒๓ คน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง
๑๑ คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
๑ คน
- ครู
๘ คน
- ครูธุรการ
๑ คน
- ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)
๑ คน

๒
ภารกิจของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหัวคูมีภารกิจในการดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
๑. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนประถมศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
๒. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ที่พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความรู้ได้
มาตรฐานการศึกษา
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๔. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีผลดังนี้
๒.๑.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๙๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๕.๐๐ ๕.๐๐
๕.๐๐ ๘.๕๐
๕.๐๐ ๔.๐๐
๑๐.๐๐ ๘.๕๐
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐
๓๕.๐๐ ๒๑.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐
๕.๐๐ ๓.๖๔

ดีมาก
พอใช้

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๓

กลุ่มตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
๒.๕๐ ๒.๐๐
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๗๘.๖๔
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้
ใช่
ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่
ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
๒.๑.๑.๒ ระดับประถมศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๖๐
๙.๕๑
๘.๔๙
๘.๓๕
๘.๙๔
๗.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๓.๕๕

พอใช้

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๔
ของสถานศึกษา
น้าหนัก
คะแนน
๕.๐๐

กลุ่มตัวบ่งชี้

คะแนน
ที่ได้
๔.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๗๖.๔๔
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
ใช่
ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จากตาราง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่อยู่
ในระดับดีมาก มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๕, ๗ และ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดี มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
ที่ ๓, ๔, ๙, ๑๐ และ ๑๒
และตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับพอใช้ มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ และ ๘ ส่วนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา ทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก มี ๕ ตัวบ่งชี้
คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดี มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๓, ๔, ๑๑ และ ๑๒ และ
ตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับพอใช้ มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๖ และ ๘
๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทัว่ ไป
๒.๑.๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตารางที่ ๓ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
วิชา
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

๒๕๕๙
๑๙.๖๐
๑๕.๐๘
๒๔.๙๑

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๕๔.๒๘
๓๓.๒๖
๔๙.๓๘

๒๕๖๑
๕๗.๓๔
๔๗.๙๕
๕๔.๐๘

๒.๑.๒.๓ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ รายวิชา
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้

๕

ตารางที่ ๔ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

๒๕๕๙
๕๓.๓๕
๒๕.๗๑
๓๐.๐๐
๓๓.๓๖

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๔๓.๑
๒๕.๗๘
๒๖.๒๑
๓๔.๖๗

๒๕๖๑
๖๐.๓๐
๓๓.๙๕
๓๑.๓๒
๓๘.๕๘

๒. ด้านโอกาสทางการศึกษา
๒.๑ ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสและเข้าถึงหลักการศึกษา อัตราเข้าเรียน ป.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ 80.00 จากประชากรวัยเรียนทั้งหมด ๑๑ คน และอัตราเรียนต่อ ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ 97.22 (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๖๒) การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวคูสามารถ
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนได้รอ้ ยละ 80.00 อัตราการออกกลางคันไม่มี
๒.๒ ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนารูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัตจิ ริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๓ การจัดการเรียนรู้บางส่วนยังมีปัญหา ครูยังขาดทักษะการใช้สอื่ และเทคโนโลยีเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้

๓. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓.๑ การบริหารจัดการโรงเรียนเน้นการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ คุ้มค่า
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร ได้รับการพัฒนาน้อยมาก
๓.๓ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะ ครูซงึ่ มีภาระงานอื่นมากนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนทาให้ประสิทธิภาพในการทางานไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร
๓.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่มา
ตาแหน่ง
๑ นายบุญเติม ขาวขา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒ นายประเสริฐ เนือ่ งชมพู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓ นายคาปั่น คาอา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๔ นางทองเลื่อน จันดี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๕ นายประเสริฐ ชานิคม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๖ นางคาฝน หาญคาอุย้
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๗ นายเคน เพ็งพารา
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ
๘ นายธวัชชัย สมบัติบูรณ์
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙ นายคาพูน ศรีคราม
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการแลเลขานุการ

๖

ส่วนที่ ๒
ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยภายนอก (STEP)
๑. ด้านสังคมวัฒนธรรม Social-Culture Factors (S)
ด้านโอกาส
๑.๑ ชุมชนให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
๑.๒ ชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
๑.๓ ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านอุปสรรค
๑.๑ ประเพณี หรือ ความเชื่อเก่าๆ ยังมีอยู่ ทาให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
๑.๒ ประเพณีและค่านิยมบางอย่างทาให้ประชาชนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
๑.๓ หลายครอบครัวในชุมชนยังคงมีปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชน
๒. ด้านเทคโนโลยี Technological Factor (T)
ด้านโอกาส
๒.๑ มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในครัวเรือนมากขึ้น
๒.๒ ประชาชนได้นานวัตกรรมเครื่องจักรมาทุ่นแรงในการทาเกษตรกรรม
๒.๓ ประชาชนได้นาเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ด้านอุปสรรค
๒.๑ ยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
๒.๒ การนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพน้อย
๒.๓ ขาดผู้ที่มีความรู้ความชานาญ หรือที่ปรึกษาในด้านเทคโนโลยี
๓. ด้านเศรษฐกิจ Economic Factor (E)
ด้านโอกาส
๓.๑ ชุมชนหารายได้เพิ่มเติมจากอาชีพเสริมเมื่อว่างจากการทานา
๓.๒ ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
๓.๓ ชุมชนมีสถาบันทางการเงิน เข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ
ด้านอุปสรรค
๓.๑ ชุมชนมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่า ค่อนข้างยากจน
๓.๒ อาชีพในชุมชนยังไม่หลากหลาย
๓.๓ มีแหล่งอบายมุขทาให้บั่นทอนรายได้ ถึงขั้นมีหนี้สิน
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย Political and Legal Factors (P)
ด้านโอกาส
๔.๑ คนในชุมชนมีสิทธิในการรับเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
๔.๒ การเลือกตั้งผู้นาของชุมชน ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

๗
ด้านอุปสรรค
๔.๑ การเลือกตั้งผู้นาในชุมชน ผู้ที่มักจะได้รับเลือกจากพวกพ้องและพี่น้องเท่านั้น
๔.๒ ผู้นายังขาดการนาแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย Structure (S๑)
ด้านจุดแข็ง
๑.๑ โรงเรียนมีการจัดทาแผนงานและโครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
๑.๒ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรรู้หน้าที่ของตน
๑.๓ โรงเรียนกาหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทาให้ได้รับความร่วมมือ
ด้วยดี
ด้านจุดอ่อน
๑.๑ การปฏิบัติงานตามแผนยังขาดการเอาใจใส่ ขาดความต่อเนือ่ ง
๑.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนงานและโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง
๒. ด้านผลผลิตและบริการ Service (S๒)
ด้านจุดแข็ง
๒.๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนันสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้น
๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนตัง้ เกณฑ์ไว้
๒.๓ นักเรียนได้รับความรู้ หรือ ศึกษาจาก จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๒.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านจุดอ่อน
๒.๑ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนยังไม่หลากหลาย และมีน้อย
๒.๒ การรับบริการจากบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า
๒.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลกรยังไม่มากพอ
๒.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถไม่ตรงความต้องการเท่าที่ควร
๓. ด้านบุคลากร Man (M๑)
ด้านจุดแข็ง
๓.๑ บุคลากรในสถานศึกษามีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี
๓.๒ บุคลการทุกคนได้รับการประเมิน
ด้านจุดอ่อน
๓.๑ บุคลากรในสถานศึกษาได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา
๓.๒ บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ ส่งผล
ให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้
๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน Money (M๒)
ด้านจุดแข็ง
๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเป็นตามระเบียบข้อบังคับ

๘
๔.๒ การใช้เงินงบประมาณต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ของทางราชการ
๔.๓ การเงินและพัสดุได้ เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้านจุดอ่อน
๔.๑ งบประมาณที่ได้รบั ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานของโรงเรียน
๔.๒ โรงเรียนยังขาดเงินที่จะเป็นทุนสารอง
๕. ด้านวัสดุอปุ กรณ์ Meterial (M๓)
ด้านจุดแข็ง
๕.๑ วัสดุอุปกรณ์ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
๕.๒ การใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๕.๓ มีการนาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านจุดอ่อน
๕.๑ วัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษายังไม่เพียงพอกับความต้องการ
๕.๒ การบารุงรักษา สถานที่จัดเก็บยังไม่ดีพอ
๖. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ Management (M๔)
ด้านจุดแข็ง
๖.๑ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
๖.๒ มีการประสานงานให้ความรับมือหรือขอความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ ระบบการบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
๖.๔ ผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานการศึกษา
ด้านจุดอ่อน
๖.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพพอ
๖.๒ การนิเทศติดตามผล ไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ
๖.๓ การปฏิบัติงานตามแผนงานยังขาดการประเมินผล การติดตามผล
๖.๔ การติดตามความเคลื่อนไหวในชุมชนยังไม่ดีพอ

๙

ส่วนที่ ๓
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีความรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมการใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
๒. นักเรียนมีคุณ ธรรม สานึกความเป็นไทย เชื่อ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็ม
ตามศักยภาพ
๓. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอั ตราการออก
กลางคัน
๔. ยกระดับคุณภาพครู ให้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลดภาระงานอื่นที่ไม่จาเป็นอันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
๕. พัฒนากลไกบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์ที่ 2
ปัจจัยด้านสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๐
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม
มีความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์ ประหยัด อดออม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

๑๑

ส่วนที่ ๔
กลยุทธ์การจัดการศึกษา
กลยุทธ์ของโรงเรียน ( Strategy )
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนบ้านหนองหัวคู มีกลยุทธ์หลัก ๕ กลยุทธ์ดังนี้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับตามมาตรฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม จิตสานึกความเป็นไทยปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับตามมาตรฐาน
เป้าหมายความสาเร็จ
๑. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่ม
สาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ๓ ต่อปี

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

๒. จานวนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลดลง

- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่
เพียงพอ

-พั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นและพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
โรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้
-สนับสนุนคอมพิวเตอร์และนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
-จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๔. โรงเรียนมีสอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
๕. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

โครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียน
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๑๒

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จิตสานึกความเป็นไทยปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการ
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตสานึก
ความเป็นไทย และวิถชี ีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
๑. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตสานึกความเป็นไทย โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
๒. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง
ชาติไทย /สังคมศึกษา/ประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๓.ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา และแก้ไข โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และ
ปัญหายาเสพติด
นาฏศิลป์

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการ
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับ - ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ได้รับบริการทาง
บริการทางการศึกษา
การศึกษาจากโรงเรียนทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. นักเรียนได้รับการสนับสนุนโดยไม่เสีย
- นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน สาหรับรายการ
ค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรม
อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ค่าเล่า
เรียน ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๑๓

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการ
๑. ความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
-พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหาร ตามหลัก
ร้อยละ ๙๐
ธรรมาภิบาล
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน
- บุคลากรของสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการทางาน
ร้อยละ ๙๐
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
เป้าหมายความสาเร็จ
มาตรการ
๑. ครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการ
-ส่งเสริมและพัฒนาครู อย่างหลากหลาย
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ๑๐๐

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
โครงการสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
โครงการการบริหารงานธุรการโรงเรียน
โครงการสัมพันธ์ชุมชน
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้อม
ภายในโรงเรียน

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการนิเทศภายใน
โครงการทัศนศึกษา
โครงการจ้างครูสอนรายเดือน

๑๔

๑๖
แผนที่ยทุ ธศาสตร์
วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จะมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตแบบพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
มิติ
๑. ยกระดับคุณภาพ
๒. นักเรียนมีคุณธรรม
๓. ขยายโอกาส
๔. ยกระดับ
๕. พัฒนากลไกบริหาร
ประเด็น
ผู้เรียนทุกคน
ทางการศึกษา
คุณภาพครู
จัดการตามหลัก
ยุทธศาสตร์
ธรรมาภิบาล
ด้านประสิทธิผล
๑. เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนทุกคน
๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คน ให้มีคุณธรรม เป็น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียน บุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน
ได้รับการศึกษาเต็มตาม
การปกครองระบอบ
ศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความ
ประชาธิปไตยอันมี
สามารถในการสือ่ สาร การคิด พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ประมุข มีจิตสาธารณะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
คุณภาพการให้บริการ
๓. เพื่อให้ประชากรวัย
เรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนได้รับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพของการ
๔. เพื่อพัฒนา
ปฏิบัติราชการ
คุณภาพครูโรงเรียน
บ้านหนองหัวคูทุกคน
ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๗
แผนที่ยทุ ธศาสตร์
วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จะมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตแบบพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
มิติ

๑. ยกระดับคุณภาพ
ประเด็น ผู้เรียนทุกคน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การ

๒. นักเรียน
มีคุณธรรม

๓. ขยายโอกาส
ทางการศึกษา

๔. ยกระดับ
คุณภาพครู

๕. พัฒนากลไกบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๕. เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้าน
หนองหัวคูให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารและการจัด
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานอย่างมี
ธรรมาภิบาล

๑๘
แผนพัฒนาการการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
ใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จ
ในการเรียน

งานบริหารวิชาการ
๑. ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หมายเหตุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑.ร้อยละของ ๗๔
๗๖
๗๘
๘๐ กลยุทธ์ที่ ๑
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
พัฒนาคุณภาพและ
โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ทางการเรียน
มาตรฐานการศึกษาทุก
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
๕ กลุ่มสาระ
ระดับตามหลักสูตรและ
ทางการเรียน
วิชาหลัก
ส่งเสริมความสามารถทาง
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
เพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีเพือ่ เป็น
และประกวดสิง่ ประดิษฐ์นักเรียน
ร้อยละ๓
เครื่องมือในการเรียนรู้
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
ต่อปี

๑๙
งานบริหารวิชาการ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
ใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จ
ในการเรียน

๒. จานวน
นักเรียนที่มี
ปัญหาการ
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
ลดลง
๓. มีแหล่ง
เรียนรู้และ
อาคาร
สถานที่
เพียงพอ
๔. มีสื่อ
เทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา
สนับสนุน
อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
กลยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒
๒
๑
๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่ เป็น
๕
๕
๕
๕ เครื่องมือในการเรียนรู้

๑๐

๑๒

๑๔

๑๕

โครงการ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่าน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT

หมายเหตุ

๒๐
งานบริหารวิชาการ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
ใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จ
ในการเรียน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕. โรงเรียนมี
๘
๘
๘
๘ กลยุทธ์ที่ ๑
โครงการพัฒนาระบบประกัน
ระบบประกัน
พัฒนาคุณภาพและ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ภายใน
ระดับตามหลักสูตรและ
สถานศึกษา
ส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพือ่ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

หมายเหตุ

๒๑
งานบริหารวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ นักเรียนมีคุณธรรม สานึกความเป็นไทย เชือ่ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
หมายเหตุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๕
๙๐
๙๕
๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝัง
๒. เพื่อพัฒนา
๑. ร้อยละ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ผู้เรียนทุกคน ให้มี ของผู้เรียนมี
คุณธรรม ความสานึกใน จริยธรรม และจิตสาธารณะ
คุณธรรม เป็น
คุณลักษณะที่
ความเป็นชาติไทย และวิถี โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคคลที่มีความ
พึงประสงค์
ชีวิตตามหลักปรัชญา
กิจกรรมวันสาคัญ
เชือ่ มั่นในการ
ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปกครองระบอบ
การศึกษาขั้น
โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
ประชาธิปไตยอันมี พื้นฐาน
นารี
พระมหากษัตริย์
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
๘๕
๙๐
๙๕
๑๐๐
ทรงเป็นประมุข มี ๒.ร้อยละ
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตาม
จิตสาธารณะ และ นักเรียนที่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการ
พัฒนาให้มี
พอเพียง
จิตสานึก
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ความเป็นไทย
โรงเรียน
และวิถชี ีวิต
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ตามหลัก
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒๒
งานบริหารทั่วไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓. เพื่อให้ประชากร ๑. ประชากร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาส โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
วัยเรียนในเขต
วัยเรียนทุก
ทางการศึกษาให้ทั่วถึง
นักเรียน
บริการของโรงเรียน คนในเขต
ครอบคลุม ผู้เรียนในเขต
ได้รับการศึกษาขั้น บริการได้รับ
บริการได้รับโอกาสในการ
พื้นฐานอย่างทัว่ ถึง บริการทาง
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
การศึกษา
๒.ร้อยละ ของ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
นักเรียนได้รับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสนับสนุน
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
สาหรับรายการ
หนังสือเรียน
อุปกรณ์การ
เรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ

๒๓
งานบริหารบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพครู ให้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ลดภาระงานอื่นทีไ่ ม่จาเป็นอันจะส่งผลให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๔ เพื่อพัฒนา
๑.ร้อยละของ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาครูให้ โครงการพัฒนาบุคลากร
คุณภาพครูโรงเรียน ครูที่ได้รับการ
สามารถปฏิบัติงานได้
โครงการนิเทศภายใน
บ้านหายโศกทุกคน พัฒนาให้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการทัศนศึกษา
ให้สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี จัดการเรียนรู้
ประสิทธิภาพ
ได้อย่างมี
คุณภาพ

หมายเหตุ

๒๔
งานบริหารทั่วไป / งานบริหารบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕. พัฒนากลไกบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
๕.เพือ่ พัฒนา
โรงเรียนบ้านหาย
โศกให้มีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารและการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
เพื่อยกระดับ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน อย่างมี
ธรรมาภิบาล

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. ร้อยละ
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา
ของความพึง
ประสิทธิภาพบริหารจัด
พอใจของ
การศึกษาตามหลัก
ผู้รับการ
ธรรมาภิบาล
บริการ
๒. ร้อยละ
ของบุคลากร
ที่มีความพึง
พอใจ

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ
โครงการสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
โครงการการบริหารงานธุรการ
โรงเรียน
โครงการสัมพันธ์ชุมชน
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาปรับปรุง อาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน

หมายเหตุ

๒๕
ส่วนที่ ๕
บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
๑. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๑.๑ บทบาทของผูบ้ ริหาร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอานาจการ
บริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ใน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้
ด้านวิชาการ
๑. มีความรู้และเป็นผู้นาด้านวิชาการ
๒. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน
๓. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
๔. มีวิสัยทัศน์
๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๖. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗. รอบรู้ทางด้านการศึกษา
๘. ความรับผิดชอบ
๙. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ
๑๑. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร
๑๒. คานึงถึงมาตรฐานวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
๑. เข้าใจนโยบาย อานาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน
๒. มีความรู้ระบบงบประมาณ
๓. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน
๔. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕. มีความละเอียดรอบคอบ
๖. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง มีเหตุผล
๗. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ อยูเ่ สมอ
๘. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ
การบริหารงานบุคคล
๑. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล
๒. เป็นแบบอย่างที่ดี
๓. มีมนุษยสัมพันธ์
๔. มีอารมณ์ขัน
๕. เป็นนักประชาธิปไตย

๒๖
๖. ประนีประนอม
๗. อดทน อดกลั้น
๘. เป็นนักพูดที่ดี
๙. มีความสามารถในการประสานงาน
๑๐. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกันทางาน
๑๑. กล้าตัดสินใจ
๑๒. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร
การบริหารทัว่ ไป
๑. เป็นนักวางแผนและกาหนดนโยบาย ที่ดี
๒. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี
๓. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
๔. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
๕. รู้จักมอบอานาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม
๖. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ
๗. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรค
๘. กากับ ติดตาม และประเมินผล
๑.๒ บทบาทหน้าที่ของครู
บทบาทสาคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านหนองหัวคู ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑.๒.๑ การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
๑.๒.๓ การประเมินตนเอง
๑.๒.๓ การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกาหนดกระบวนการทางานของตนเอง
ได้ อาจจาแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
๑) ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วย
ของการเรียนที่อาจจะกาหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และนามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่
๒) วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกาหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สอื่ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้
๓) นากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพือ่ สร้างสรรค์ความรู้
ควบคู่การเรียนรู้
๔) ดาเนินการสอน โดยทางานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็น
การทางานร่วมกับผูเ้ รียน โดยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น
๕) ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัด
จากผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน
๖) วิเคราะห์ เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป

๒๗
๗) บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง
เอาไว้เป็นหนึง่ หน่วย
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย
บทบาทหน้าที่ ๓ ประการ คือ
๑. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
๒. การประเมินตนเอง และ
๓. การรายงานผลการประเมินตนเอง
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก
๓ ประการ คือ
๑. ร่วมจัดทารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา
๒. รับการตรวจเยีย่ มของผูป้ ระเมินภายนอก และ
๓. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการทางานซึ่งแยกได้ ดังนี้
๑. สมรรถนะหลัก
๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑.๑.๑ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน
๑) ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน
๒) การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ
๑.๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๑) การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
๒) ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓) การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน
๔) การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน
๕) การนานวัตกรรมมาใช้เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๑.๓ ผลการปฏิบัตงิ าน
๑) ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน
๒) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ การบริการที่ดี
๑.๒.๑ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ
๑) การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
๒) การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ
๑.๒.๒ ความสามารถในการให้บริการ
๑) ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ

๒๘
๒) การศึกษาผลการให้บริการเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
๑.๓ การพัฒนาตนเอง
๑.๓.๑ ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง
๑) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
๒) การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.
๑.๓.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑) การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและการฟัง
๒) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง
๓) การตั้งคาถามได้ตรงประเด็น
๑.๓.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การแสวงหาความรู้
๑) การจับใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง
๒) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง
๓) ตั้งคาถามได้ตรงประเด็น
๑.๓.๔ ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ
๑) การใช้ Computer เบื้องต้น
๒) การใช้ Internet
๓) การใช้ e – mail
๔) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
๕) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทเี่ หมาะสม
๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน
๑.๓.๕ ความสามารถในการประมวลความรู้ และนาความรู้ไปใช้
๑) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพือ่ นาไปใช้พฒ
ั นางาน
๒) การนา และการผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
๑.๔ การทางานเป็นทีม
๑.๔.๑ ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม
๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผูอ้ ื่น
๒) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๓) การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน
๑.๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน
๑) ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
๒) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน
๓) การปฏิบัติตนเป็นผู้นา หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท
๔) ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
๕) การสนับสนุนให้กาลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม

๒๙
๒. สมรรถนะประจาสายงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้
๑.ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
๑.๑ การดาเนินการสร้าง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.
๑.๒ การนาหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์
๑.๓ การนาผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
๒. ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน
( ) ภาษาไทย ( ) คณิตศาสตร์ ( ) วิทยาศาสตร์
( ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( ) สุขศึกษา และพลศึกษา ( ) ศิลปะ
( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( ) ภาษาต่างประเทศ
( ) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................
สาระที่สอนในระดับปฐมวัย (๓ – ๕ ปี)
( ) ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
( ) ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จติ ใจ
( ) ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
( ) ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
( ) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก
( ) ธรรมชาติรอบตัว
( ) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
๓. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
๓.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิ ริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้
๓.๓ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ
๓.๔ การใช้สอื่ การเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๔. ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
๔.๑ การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
๔.๒ การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
๔.๓ การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้
๕. ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
๕.๒การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
๕.๓ การนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาผู้เรียน
๑ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

๓๐
๑.๑การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน
๑.๒ การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
๒. ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
๒.๑ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการดารงชีวิตที่ดี
๒.๒ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการดารงชีวิตที่ดี
๒.๓ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
๒.๔ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒.๕ การส่งเสริมให้ผเู้ รียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในสังคม
๓. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
๓.๑ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ / หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม
๓.๒ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม
๓.๓ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนรู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ
๓.๔ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมีความตระหนักในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
๔. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย
๔.๑ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม และ เอกลักษณ์ของชาติ
๔.๒ การส่งเสริมให้ผเู้ รียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม และค่านิยมไทย
๕. ความสามารถในการจัดระบบดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน
๕.๑ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
๕.๒ การวิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ หาทางช่วยเหลือผูเ้ รียน
๕.๓ การแนะแนว และให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
๕.๔ การติดตามประเมินผลการแนะแนว และให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
๕.๕ การจัดทาระบบเพือ่ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
๑. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
๑.๑ การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน
๑.๒ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนปฏิบัติงานร่วมกัน
๑.๓ การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๑.๔ การจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
๒. ความสามารถในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
๒.๑ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒.๒ การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๓ การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน.
๓. ความสามารถในการกากับ ดูแลชั้นเรียน
๓.๑ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎกติกาข้อตกลง สาหรับใช้ร่วมกันในชั้นเรียน
๓.๒ การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านระเบียบวินยั ในชั้นเรียน
ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัย
๑. ความสามารถในการวิเคราะห์

๓๑
๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา
๑.๒ การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
๒. ความสามารถในการสังเคราะห์
๒.๑ การจัดทาแผนงาน/โครงการเพือ่ การจัดการเรียนรู้
๒.๒ การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๓ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถีชวี ติ ประจาวัน.
๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
๓.๑ บทความ
๓.๒ คู่มือการเรียนการสอน
๓.๓ ตารา
๓.๔ หนังสือ
๓.๕ รายงานทางวิชาการ
๔. ความสามารถในการวิจัย
๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวจิ ัย
๔.๒ การวิจัยในชั้นเรียน
๔.๓ การวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
๔.๔ การวิจัยและพัฒนา
ด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
๑. ความสามารถในการนาชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา
๑.๑ การประสานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๑.๒ การจัดกิจกรรมเพือ่ บริการชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการ
๒. ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
๒.๑ การร่วมมือกับชุมชนเพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ การร่วมมือกับชุมชนเพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน
๓. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
๓.๑ ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่า
เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
๓.๒ ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่
ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๓ ครูต้องประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ
๓.๔ ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์
๓.๕ ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ
ไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
๓.๖ ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
๓.๗ ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดตี ่อองค์กรวิชาชีพครู
๓.๘ ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

๓๒
๓.๙ ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
๑.๓ บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
บทบาทหน้าทีใ่ นโรงเรียน
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๑.๑ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดขี องโรงเรียนได้แสดงออกดังนี้
- ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
- เคารพเชือ่ ฟังคาสัง่ สอนของครูอาจารย์
๑.๒ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้แสดงออกดังนี้
- เชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดามารดา
- ช่วยเหลืองานบ้าน แบ่งเบาภาระของบิดามารดา
- ตั้งใจและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
๑.๓ ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมโดยการแสดง
- ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน ,สังคม เช่น การทะเลาะวิวาท,ขับขี่รถเสียงดัง
- ไม่ทาลายสาธารณสมบัติ
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี
๒.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยได้
๒.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.๑ ผู้เรียนมีนิสยั รักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๓.๒ ผู้เรียนสามารถเรียนรูเ้ ป็นทีม
๓.๓ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
๔. ผู้เรียนคิดเป็น
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์
๔.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
บทบาทหน้าทีใ่ นชุมชน
๑. นับถือศาสนา และปฏิบัตติ ามคาสอนของศาสนาโดยให้ทาน รักษาศีล ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา
๒. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการเข้าร่วมกิจกรรมงานงานประเพณีของชุมชน
๓. เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์
๔ มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน
๕. มีความกตัญญู
๖. เป็นผู้รู้รักการงาน
๗. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน
๘. รู้จักประหยัด และอดออม

๓๓
๙. มีความซื่อสัตย์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ
๑๐. ทาตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ
๒. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีสว่ นร่วมของบิดามารดาและผูป้ กครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้
บทบาทหน้าทีใ่ นโรงเรียน
๑. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการให้ข้อเสนอแนะ อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน
๒. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยการเข้าร่วมเป็นคณะทางานร่วมกับ
โรงเรียน
๓. การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
และแจ้งโรงเรียนเมื่อพบเห็นการปฏิบัติของนักเรียนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
๔. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
บทบาทหน้าทีใ่ นชุมชน
๑. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่นการประพฤติปฏิบัติตวั
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน
๒. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการพบปะพูดคุย ร่วมประชุม
๓. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน โดยการกาชับดูแลเด็กในการทางานที่ครูมอบหมายให้ เช่น การ
ทาการบ้าน การกากับดูแลไม่ให้เด็กเที่ยวกลางคืน
๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ
๑) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๒) มีส่วนร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา
๓) มีส่วนร่วมกาหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔) มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา
๖) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน
๗) มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
๘) มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน
๙) มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สอื่ การเรียนการสอน อย่างสม่าเสมอ
๑๐) มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร
การบริหารงบประมาณ
๑) มีส่วนร่วมจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษา
๒) มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา
๓) มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษา
๔) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภณ
ั ฑ์ของสถานศึกษา

๓๔
๕) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
๖) มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา
๗) มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา โดยระดมจากชุมชน

๘) มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของสถานศึกษา
๙) มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ
๑๐) มีส่วนร่วมในการกากับติดตามการทาบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
การบริหารงานบุคคล
๑) มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของสถานศึกษา
๒) มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา
๓) มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๔) มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
๕) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
การบริหารทัว่ ไป
๑) มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
๒) ให้คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
๓) ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษาชุมชน หน่วยงานอื่นๆ
๔) มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มรืน่ น่าอยู่
๕) ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
๖) มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ทากิจกรรมของชุมชน
๗) สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา
๘) สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ
๙) สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของสถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว อาหารกลางวัน
๑๐) มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น
๑๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๑๒) มีส่วนร่วมจัดทาโครงการต่างๆเช่น การป้องกันสารเสพติด สื่อลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา
๑๓) มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพือ่ การจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา
๑๔) มีส่วนร่วมพัฒนาให้นกั เรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา
๑๕) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่เพือ่ ใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุง

๓๕
ส่วนที่ ๖
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งเรียนรู้
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานที่ค้นคว้ารวบรวมจัดเป็นความรู้ถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ามีประโยชน์
สามารถนามาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้
วิทยากรภายนอก หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความชานาญการใน
ศาสตร์นั้นๆให้คนอื่นรับรู้ซึ่งเป็นบุคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและวิทยากร
ภายนอกดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่จะนาบุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
ในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มที่อยู่ในเขตบริการและกลุ่มที่อยู่นอกเขตบริการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
สานักงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
วัดโพธิช์ ัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
อุทยานประวัติศาสตร์ภพู ระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
สถานีตารวจภูธรตาบล บ้านเทื่อม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง (มรดกโลก) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
ห้องสมุดรถไฟ อ.เมือง จ.หนองคาย
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสัตว์เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ศาลาแก้วกู่ อ.เมือง จ.หนองคาย

หมายเหตุ

๓๖
ส่วนที่ ๗
การใช้งบประมาณและทรัพยากร
๑. การคาดการณ์จานวนนักเรียนตามสามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน
ชั้นเรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ ๑
อนุบาลศึกษาปีที่ ๒
รวมระดับอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวมระดับประถม
รวมทั้งสิ้น

๒๕๖๒
๒๓
๒๕
๔๘
๑๖
๒๑
๒๖
๑๗
๑๗
๒๒
๑๑๙
๑๖๗

ปีการศึกษา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕
๒๕
๒๓
๒๕
๔๘
๔๕
๒๕
๒๓
๑๖
๒๕
๒๑
๑๖
๒๖
๒๑
๑๗
๒๖
๑๗
๑๗
๑๒๒
๑๒๘
๑๗๐
๑๗๓

๒๕๖๕
๒๕
๒๕
๔๕
๒๕
๒๓
๒๕
๑๖
๒๑
๒๖
๑๓๖
๑๘๑

๒. การคานวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่โรงเรียนนามาใช้
วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา จานวนงบประมาณเกิดจากจานวนนักเรียน X ๑,๗๐๐ บาท
๒. ระดับประถมศึกษา
จานวนงบประมาณเกิดจากจานวนนักเรียน X ๑,๙๐๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่ม
รายหัวจากที่ได้รับปกติอีก ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕๐๐ บาท/คน/ปี)
ทั้งนี้ไม่คิดคานวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจาค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่จ่าย
พร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าตอบแทน งบดาเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติ
จาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ และเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ที่พึงมีและพึงได้รับใน
ภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา หรือโครงการที่จัดทารองรับสาหรับการบริหาร
งบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป

๓๗

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว)
ประมาณการค่าจัดการเรียนการสอน(บาท)
ปีการศึกษา
จานวนนักเรียน
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
รวมทั้งสิ้น
๑,๒๗๕,๗๐๐
๓. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ
แผนงานขับเคลื่อน

ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๕
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๘๔,๖๒๐ ๑๘๘,๐๔๐ ๑๙๑,๘๒๐ ๒๐๐,๙๔๐
๓,๐๗๗
๓,๑๓๔
๓,๑๙๗
๓,๓๔๙
๖,๑๕๔
๖,๒๖๘
๖,๓๙๔
๖,๖๙๘

๑. การจัดการเรียนการสอน ( ๖๐ %)
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (๑%)
๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน(๒%)
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. ประเมินผลการดาเนินงาน (๑%)
๓,๐๗๗
๓,๑๓๔
๓,๑๙๗
๓,๓๔๙
รวมทั้งสิ้น
๓๐๗,๗๐๐ ๓๑๓,๔๐๐ ๓๑๙,๗๐๐ ๓๓๔,๙๐๐
รวม ๔ ปีการศึกษา
๑,๒๗๕,๗๐๐
หมายเหตุ ๑. กรอบการจัดสรรงบประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็นหรือตามนโยบาย
๒. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าสัญญาณ
ดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์และแสตมป์ ต้องกาหนดตั้งรายจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่า
ยอดรายจ่ายรวมประจาเดือนประมาณ ๒-๓% ทุกเดือนหรือทุกรอบชาระค่าใช้บริการ จานวน ๑๒ เดือน ทั้งนี้เมื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีการศึกษา และจะไม่นาไปใช้จ่ายหรือยืมทดลองจ่าย
เพื่อกิจกรรมหรือโครงการอื่น เว้นแต่เป็นจานวนเงินคงเหลือ

๓๘
ส่วนที่ ๘
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล
เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ควรมีการสร้าง
เครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่าง
และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกาหนด
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทาแผน
การดาเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู
๔. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสาคัญอย่าง
ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง
๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนาแผนสู่การปฏิบัติ
๗. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนาและเปิดโอกาสให้มกี ารพูดและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงานตามแผน
๘. มีการปรับปรุงเชือ่ มโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องรายปีเสมอ
๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด และมีความเป็นผู้นาที่จะ
นาโรงเรียนไปสู่วสิ ัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นาการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการ
ทางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ
๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่กาหนด
ไว้ในแผน
๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในแผน
๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
สถาบันอื่น ตามที่กาหนดไว้ในแผน
๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
ติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชีว้ ัดในแต่ละกลยุทธ์ เพือ่
ตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด อันจะนาไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไข
เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
๑) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง ๒ ปีการศึกษาแรกของแผน คือ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย หรือเพือ่ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๙
๒) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕ ปี เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ๕
ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๖
๑๔. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจา
ปีการศึกษา

