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ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา และสภาพการจดัการศึกษา 

สภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบนัโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งอยูเ่ลขที่ 
156 หมู่ 8 บา้นป่าตองดอนทรายทอง ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน รหสัไปรษณีย ์55120 โทรศพัท ์    
054 – 718848 โทรสาร -  E- mail :  silaphetschool@gmail.com พื้นที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ตั้งอยูใ่นเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร  อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  ระยะทางจากโรงเรียนไปส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัน่าน  70 กิโลเมตร 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรมีเน้ือที่ 13 ไร่  3 งาน 34 ตารางวา  มีอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งหมด 12 หลงั มี
ครูและบุคลากร  13  คน นกัการภารโรง 1 คน  นกัเรียน 150  คน จ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้งเรียน เปิดท าการสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการของโรงเรียน 7 หมู่บา้นคือ 

 

1. บา้นนาค า  หมู่  1  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   2.  บา้นทุ่งศรีบุญยนื  หมู่  2  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   3.  บา้นป่าตอง  หมู่  3  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   4.  บา้นดอนไชย  หมู่  6  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   5.  บา้นทุ่งรัตนาหมู่  7  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   6.  บา้นป่าตองดอนทรายทอง  หมู่  8  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   7.  บา้นป่าตองพฒันา  หมู่  9  ต  าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
 

ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เดิมช่ือ โรงเรียนบา้นป่าตอง มีเน้ือที่ 13 ไร่  3 งาน 34 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่หมู่ 8 บา้น

ป่าตองดอนทรายทอง ต าบลศิลาเพชร เดิมสงักดักรมการปกครองอ าเภอปัว ต่อมาโอนไปสงักดัส านกังานการ

ประถมศึกษาอ าเภอปัว  ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัน่าน ต่อมาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 

และสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตามล าดบั ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2449 โดย

เปิดเรียนคร้ังแรกอาศยัวดัป่าตองเป็นที่เรียน ต่อจากนั้นประชาชนร่วมใจกนัสร้างอาคารเรียนชัว่คราวขึ้นมา 1 หลงั 

ในปี พ.ศ.2507 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนจ านวน    1 หลงั 4 หอ้งเรียน และตั้งช่ือวา่ อาคารพญาภูคา ต่อมา

ไดร้ื้ออาคารหลงัน้ีมาสร้างใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2539     โดยอาศยัแรงงานประชาชนในเขตพื้นที่บริการ และจากหน่วย

พฒันาการเคล่ือนที่ 31 มาร่วมกนัก่อสร้าง ตั้งช่ืออาคารหลงัน้ีวา่ อาคารพญาภูคาประชาร่วมใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 

ทางราชการไดย้บุรวมโรงเรียนบา้นทุ่งศรีบุญยนื และในปี พ.ศ. 2544 ไดย้บุรวมโรงเรียนบา้นดอนไชย มารวมกบั
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โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปัจจุบนัปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร มีอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งหมด 

12 หลงั เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สัญลกัษณ์โรงเรียน            โลโกโ้รงเรียนรูปเพชร 
 

อัตลักษณ์  ไตล้ือคอืวถีิชีวติพอเพยีง 
  

เอกลักษณ์  บวร บา้น วดั โรงเรียน  สายเกลียวเหนียวแน่น 
  

ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษาพฒันาคน 
  

ค าขวัญโรงเรียน  ความรู้น า คุณธรรมเด่น เนน้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
   

สีประจ าโรงเรียน            สีฟ้า  
  

คติธรรม  นต.ถิ  ปญ.ญา  สมา  อาภา 
         แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี  
อักษรย่อช่ือโรงเรียน           ช.พ. 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย ไดแ้ก่ 
1. ฝ่ายการบริหารวชิาการ   
2. ฝ่ายการบริหารงบประมาณ   
3. ฝ่ายการบริหารบุคคล  
4. ฝ่ายการบริหารทัว่ไป   

โดยผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหารและเทคนิคการบริหารแบบหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่  
1. หลกันิติธรรม  
2. หลกัคุณธรรม 
3.  หลกัความโปร่งใส 
4.  หลกัการมีส่วนร่วม  
5. หลกัความรับผดิชอบ  
6. หลกัความคุม้ค่า   
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ไดก้ าหนดแผนผงัโครงสร้างการบริหาร  ดงัน้ี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางล าใย  หานิพฒัน์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 

 การบริหารวิชาการ การบริหารทัว่ไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ 

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นางสาวติรี กองสอน 

นางอญัชา    ปรังฤทธ์ิ 

นางกญัชพร ไชยเสน 

นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์

นางจารุวรรณ์  ริพล 

นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง 

นายสุพศิน  นาวลัย ์

นางอรพนิท ์ เสมอใจ 

นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร 

นางสาวนริศรา ตารินทร์ 

Miss Joe  Ellen 

 

 

 

นางล าใย  หานิพฒัน์ 

นางเทียมจิต   หาญยุทธ 

นางจงจินต ์เช้ือเมืองพาน 

นางกญัชพร  ไชยเสน 

นางสาวติรี กองสอน 

 

นางสาวติรี  กองสอน 

นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นางอรพนิท ์ เสมอใจ 

 

นางกญัชพร    ไชยเสน 

นางเทียมจิต   หาญยุทธ 

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นางจารุวรรณ์  ริพล 

นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร 

 

 1. การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
2. การวดัผล ประเมินผล 
3. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
4. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8. การประสารความร่วมมือ
ในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาอื่น 

1. การวางแผนอตัราก าลงั
และการก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 
4. วนิัยและการรักษาวนิัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การจดัท าและเสนอ
งบประมาณ 
2. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน 
3.การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.การบริหารการเงนิ 
5. การบริหารบญัชี 
6. การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการ 
3.งานขอ้มูลสารสนเทศ 
4. งานพฒันาการศึกษา 
5. การบริหารและพฒันาองคก์ร 
6.การส่งเสริมสนับสนุนวชิาการ 
7. การดูแลอาคารสถานที ่
8. การท าส ามะโนผูเ้รียน 
9. การรับนักเรียน 
10.การส่งเสริมประสานงาน
การศึกษาในระบบและนอกระบบ
ตามอธัยาศยั 
11.การประชาสัมพนัธ์ 
12. งานประสานราชการกบัเขต
พื้นที่และหน่วยงานอื่น 
13. งานบริการสาธารณะ 
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สภาพชุมชนโดยรวม 
ตามประวติัเดิมชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตน้ก าเนิดของจังหวดัน่าน มีพญาภูคาซ่ึงเป็นเจา้เมืองใน

ขณะนั้นเป็นผูค้รองเมือง  และไดย้า้ยเมืองจากต าบลศิลาเพชรมาตั้งอยูท่ี่เมืองวรนคร  ปัจจุบนัคือที่ตั้งอ าเภอปัว  และ

ไดมี้เจา้เมืองยา้ยเมืองจากเมืองวรนครมาตั้งอยูท่ี่เมืองน่านจนถึงปัจจุบนั  ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชน

ศิลาเพชรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยล้ือ มีภาษาประจ าถ่ินคือภาษาไทยล้ือ นบัถือศาสนาพทุธประมาณร้อยละ 95 และนบั

ถือศาสนาคริสตป์ระมาณร้อยละ 5 ของประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน  ประชาชนส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพ

การเกษตรเพือ่การยงัชีพ  มีแม่น ้ ายา่งเป็นแม่น ้ าสายส าคญัในการประกอบอาชีพในการเกษตร  ประชาชนในวยัท างาน

ส่วนใหญ่ใชช่้วงเวลานอกฤดูในการท านาไปขายแรงงานต่างจงัหวดั  จึงมีประชาชนบางส่วนที่ใชเ้วลานอกฤดูการท า

นาประกอบอาชีพการเกษตร  ปลูกพริก  ผกักาด   ถัว่ลิสง  ขา้วโพด  และยาสูบ  เขตบริการของโรงเรียนประกอบดว้ย

หมู่บา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 หมู่ที่ 1 บา้นนาค ามีจ  านวนครัวเรือน  231  ครัวเรือน มีประชากรรวม 742   คน  

 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งศรีบุญยนื  มีจ  านวนครัวเรือน 82  ครัวเรือนมีประชากรรวม  317  คน 

 หมู่ที่ 3  บา้นป่าตองมีจ านวนครัวเรือน 106  ครัวเรือนมีประชากรรวม  310  คน 

 หมู่ที่ 4  บา้นดอนแกว้ มีจ  านวนครัวเรือน 122 ครัวเรือน มีประชากรรวม 441  คน 

 หมู่ที่ 6  บา้นดอนไชย มีจ านวนครัวเรือน  139 ครัวเรือนมีประชากรรวม 473  คน 

 หมู่ที่ 7  บา้นทุ่งรัตนา มีจ  านวนครัวเรือน 64 ครัวเรือน มีประชากรรวม 209 คน 

 หมู่ที่ 8 บา้นป่าตองดอนทรายทองมีจ านวนครัวเรือน 160 ครัวเรือนมีประชากรรวม 564  คน 

 หมู่ที่ 9  บา้นป่าตองพฒันามีจ านวนครัวเรือน 138 ครัวเรือน  มีประชากร รวม 470  คน 

หน่วยงานราชการในชุมชนที่สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหก้บัโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรมีดงัน้ี 

1. หน่วยพฒันาการเคล่ือนที่ 31 ส านกังานพฒันาภาค 3 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
2. หน่วยจดัการตน้น ้ ายา่ง 
3. ชลประทานฝ่ายน ้ ายา่ง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาเพชร 
5. สถานีต ารวจภูธร  ต  าบลศิลาเพชร 
6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร 

 

 

 

 



โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

ประเพณี/ ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่ชุมชนปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียน 

 1.  ประเพณีค ้าโพธ์ิจดัขึ้นในวนัที่ 16 เมษายน  ของทุกปี 

2.  ประเพณีรดน ้ าผาควาย  จดัขึ้นในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์

3.   ประเพณีทานสลากภตัร  จดัขึ้นหลงัวนัออกพรรษาของทุกปี 

4. ประเพณีสืบชะตาหลวง  จดัขึ้นในวนัที่ 13  เมษายนของทุกปี 
5. ประเพณีสู่ขวญัควาย  จดัขึ้นหลงัจากเสร็จส้ินการปลูกขา้วประมาณตน้เดือนสิงหาคมของทุกปี 
6. ประเพณีสู่ขวญัขา้ว  จดัขึ้นหลงัจากการเสร็จส้ินการเก็บเก่ียวขา้ว 

 

นอกจากนั้นในเขตบริการของโรงเรียนยงัมีร่องรอยประวติัศาสตร์   ซ่ึงเป็นหลกัฐานใหท้ราบวา่ชุมชนที่เป็นที่ตั้ง

ของโรงเรียนเป็นเมืองเก่า  คือเมืองยา่งซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดเมืองน่านไดแ้ก่ 

1. ศาลเจา้พญาภูคา ตั้งอยูบ่นเขาบริเวณน ้ าตกศิลาเพชร 

2. วดัมะณี ตั้งอยูท่ี่บา้นป่าตอง  ต  าบลศิลาเพชร 

3. บ่อน ้ ามุก  เป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ   อยูบ่ริเวณทุ่งนาบา้นป่าตอง   

4. หม่อนเผด   

            5. พระเพชร (พระพทุธรูปทองส าริด  สมยัเชียงแสนรุ่นแรก  หนา้ตกักวา้ง 9 น้ิว  สูง 14  น้ิวน ้ าหนกั  11 

กิโลกรัม) 

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร (    SWOT ) 

 

 

 วินิจฉัยองค์การ   โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT  วิเคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค โดยใชห้ลกัดงัน้ี 
การวเิคราะห์บริบทภายนอกดว้ยเคร่ืองมือ  C-PEST    วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  5 ประเด็นคือ 
 1. ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ Customer  ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตบริการชุมชนที่เขม้แขง็และใหค้วามส าคญักบั
โรงเรียนไม่อยากใหโ้รงเรียนยบุรวม  

 2. สถานการณ์บา้นเมือง Politics   เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อย จึงมีผลกระทบต่อนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ดว้ย 



โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

 3. สภาพแวดลอ้ม Environment  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรทั้งหมด 7 หมู่บา้น ใหก้าร
สนบัสนุนโรงเรียนเป็นอยา่งดี  

 4. สภาพเศรษฐกิจ Economics ชุมชนมีฐานะค่อนขา้งดี  สามารถใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนได ้
 5. สภาพสงัคม Society  วฒันธรรม Culture  ค่านิยม Value ของประชาชนโดยรอบโรงเรียน เป็นชุมชนไต
ล้ือเขม้แขง็ที่เห็นความส าคญัของการศึกษา ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 7. เทคโนโลย ีTechnology ระบบสารสนเทศ  หลายครอบครัวในชุมชนมีคอมพวิเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต 
สามารถเขา้ถึงข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ดว้ยเคร่ืองมือ 7Ss  ดงัน้ี 
 1. ยทุธศาสตร์ Strategy  โรงเรียนก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ ตอบสนองการแกปั้ญหาภายใน
โรงเรียนและขอ้เสนอแนะของสมศ.รอบส่ี 
 2. โครงสร้างองคก์าร  Structure  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชดัเจนและทัว่ถึงบุคลากรทุกคน 
 3. ระบบงานในองคก์าร Systems ระบบงานในโรงเรียนแบ่งเป็น  4  งาน ( วชิาการ  บุคลากร  การเงิน และ
บริหารทัว่ไป ) มีความชดัเจนในดา้นกรอบงานและการมอบหมายงานและการมีส่วนร่วม 
 4. ทกัษะ Skill  ความสามารถในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากร  ครูร้อยละ 90  มีทกัษะการจดัการเรียนรู้
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและทกัษะดา้นเทคโนโลย ี
 5.  ค่านิยมร่วม Shared Value  บุคลากรครูบางส่วนยงัยดึติดวฒันธรรมเดิม และต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 6. คณะบุคลากรในโรงเรียน Staff    โรงเรียนมีจ านวนครูเพยีงพอเหมาะสม 
  7. รูปแบบการบริหารจดัการศึกษา  Style   ผูบ้ริหารโรงเรียน ใชห้ลกัการบริหารแบบธรรมาภิบาล  มีการ
กระจายอ านาจในองคก์าร และการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษามี Model
ในการบริหารงานที่ชดัเจน 
 โดยสรุปสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เป็นโอกาสและเป็นปัจจยัที่จะส่งเสริมการบริหาร
จดัการศึกษาของโรงเรียนใหเ้กิดผลดีและประสบผลส าเร็จได ้

 สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนยงัเป็นจุดแขง็ ที่ส่งเสริมการบริการจดัการศึกษาใหส้ าเร็จตามวสิัยทศัน์ที่ต ั้ง
ไว ้ สถานภาพองค์   ดาวเด่น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตั้งอยูท่ี ่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที ่๘ บา้นป่าตองดอนทรายทอง ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๒ ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ คณะผูป้ระเมินไดต้รวจเยีย่มสถานศึกษาเม่ือวนัที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓ และ ๔ กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๓ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดงัน้ี  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

๑. การศึกษาปฐมวยั 

ดา้น ระดบัคุณภาพ 
๑ คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีมาก 
๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั ดีมาก 
จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของเดก็  

เด็กอารมณ์ดี รู้หนา้ที่ มีความรับผดิชอบไดต้ามวยั  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษาส่งเสริมจดัแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาไดห้ลากหลาย   
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  

ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กดี ใส่ใจในงาน ประสานผูป้กครองไดดี้  
จุดที่ควรพัฒนา  

ไม่มี  
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกดั หรือภาครัฐ  

ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ  

ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของเดก็  

สถานศึกษาจดัท าโครงการ กิน กอด เล่น เล่า ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาใหเ้ด็กมี
พฒันาการสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและลดสดัส่วนของเด็กที่มีพฒันาการชา้ โดยบูรณาการการท างานกบัโรงพยาบาล
ประจ าต  าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ และ
วทิยากรมาช่วยสนบัสนุน ประสานขอความร่วมมือจากผูป้กครอง ใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจ ในการเล้ียงดูและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กให้เกิด Executive Functions (EF) คือกระบวนการท างานของสมองส่วนหนา้ 
ซ่ึงมีความส าคญัในการควบคุมอารมณ์ ความคิดการวางแผน และการแกไ้ขปัญหา สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ จาก
ความจ ามาสู่การกระท าเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายให้ดีขึ้น และมีการพฒันาการครบทั้ง ๔ ดา้นขณะอยูท่ี่บา้น เป็นการ
ส่งเสริมและสร้างเสริมทกัษะการคิด เพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การจดัท าแบบประเมินผลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ท าการประเมินผล วเิคราะห์
สรุปผลวา่แต่ละฐานแหล่งเรียนรู้ ส่งผลต่อการพฒันาเด็กดา้นใด มากนอ้ยเพยีงไร ยงัมีส่ิงใดที่ตอ้งพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพก่อใหป้ระสิทธิผลต่อพฒันาการทั้งส่ีดา้นของเด็ก ท าการปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น  
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  

สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูน าผลที่เกิดจากการท า PLC และผลการจดัประสบการณ์ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน
การพฒันาเด็กทุกกดา้น โดยจดัท าแผนพฒันาเด็กรายบุคคลใหเ้ห็นชดัเจน ดว้ยวธีิการพฒันาเด็กในรูปแบบที่
หลากหลายตามศกัยภาพของเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ของชุมชน ตลอดทั้งใชก้ระบวนการการจดั
ประสบการณ์ที่หลากหลายมาใชใ้นการพฒันาเด็กอยา่งต่อเน่ือง เช่น กระบวนการวทิยาศาสตร์ กระบวนการ Project 
Approach การอ่านแบบ PISA มาประยกุตใ์ชใ้นระดบัชั้นอนุบาล และการจดับรรยากาศหอ้งเรียนเชิงบวก เป็นตน้ 
เพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กเกิดกระบวนการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ ตามศตวรรษที่ ๒๑ อยา่ง
ย ัง่ยนื  
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด  

คณะศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ มีการนิเทศการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี เม่ือ วนัที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พบวา่ สถานศึกษามีความพร้อมทุกดา้น 
ทั้งดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการและดา้นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ใหข้อ้เสนอแนะ เร่ืองการน าเสนอนวตักรรมที่เป็นความส าเร็จของสถานศึกษา  
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

สร้างสุจริตชนบนวถีิพอเพยีง ระดบั C1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
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๒. ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ดา้น ระดบัคุณภาพ 
๑ คณุภาพของผู้ เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดีมาก 
 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภยั มีสุขภาพจิตที่ดี กลา้แสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วนิยัเคารพกติกาและระเบียบของสงัคม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นบนความแตกต่างและหลากหลายอยา่งมีความสุข  
๒. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาที่สูงขึ้นกวา่ปีที่ผา่นมาและมีคา่เฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษาพฒันาคุณภาพทุกดา้น ครอบคลุมทกุประเด็นดว้ยกระบวนการ PDCA ขบัเคล่ือนดว้ย 
SILAPHET Model  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

ครูทุกคนมีวฒิุทางการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป มีความมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัเป็นอยา่ง
ดี มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนมีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย มีโครงงานจากการศึกษาคน้ควา้ จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ มีการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ศึกษาคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากกระบวนการกลุ่ม การจดักิจกรรมโครงงาน การไดป้ฏิบตัิ
กิจกรรมจริง มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
จุดที่ควรพัฒนา  

ไม่มี  
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกดั  

ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ  

ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง การท าโครงงาน การประดิษฐส่ิ์งของไดดี้แลว้ และส่งเสริม
ใหมี้การต่อยอดพฒันาโครงงาน หรือช้ินงานประดิษฐน์ั้นๆใหดี้ยิง่ขึ้นเพือ่น าไปสู่การปฏิบติัที่โดดเด่นเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีและเป็นนวตักรรมในอนาคต หรือการน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของผูเ้รียนที่สนใจจะประกอบอาชีพ
หรือผูเ้รียนที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดบัชั้นที่สูงต่อไป เช่น การปลูกผกัสวนครัว การเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า งานจกั
สานจากเสน้พลาสติก เป็นตน้  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพฒันาใหค้รอบคลุมทุกโครงการกิจกรรม ทุกฝ่ายงาน ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ก ากบั ติดตาม นิเทศโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ น าผลการประเมินผลมา
วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน น าผลมาปรับปรุงพฒันางาน ใหพ้ฒันายิง่ขึ้น มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลครอบคลุม
ทุกดา้น ทุกฝ่ายงาน  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

๑. สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การจดันิทรรศการการแสดงผลงาน โครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและ
การใชส่ื้อในสถานศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนผูป้กครอง ประชาชนทัว่ไป และสถานศึกษาอ่ืนๆทีมี่ความสนใจเขา้รับชม
นิทรรศการหรือร่วมแสดงผลงานร่วมกบัสถานศึกษา  

๒. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการสืบคน้หาค าตอบจากการตั้งค  าถามของครู 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด (Inquiry Education) จนสามารถสืบคน้หาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่วรวดเร็ว  
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด  

คณะศึกษานิเทศกจ์ากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ไดม้านิเทศการเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ ๔ ในวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ มีขอ้สงัเกต คือ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและ
หอ้งเรียนมีความสะอาด มีพื้นที่กวา้งขวางเหมาะส าหรับการจดักิจกรรมของนกัเรียน การจดัสภาพของอาคารและ
หอ้งเรียนระดบัปฐมวยั มีความสะอาด มีมุมเสริมประสบการณ์ที่เด็กสามารถเรียนรู้และเล่นได ้การจดัท าส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนและการจดัท าโครงงานซ่ึงครูทุกชั้นมีการจดักิจกรรม Active Learning ทุกกลุ่มสาระที่
เป็นไปตามมาตรฐาน  
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
สร้างสุจริตชนบนวถีิพอเพยีง ระดบั C1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา  
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ทิศทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

จดัการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กา้วสู่มาตรฐานสากล  
สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ด ารงชีวติอยา่งพอเพียง  บริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. พฒันา ผู้ เรียนให้มีความรู้ ทกัษะวิชาการ ทกัษะวิชาชีพและคณุลกัษณะในศตวรรษท่ี21 
2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีความภมิูใจในท้องถ่ิน ความเป็นไทย ยอมรับ

ท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งอยา่งมีความสขุ 
3. มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตา่งประเทศเพื่อการ

สือ่สาร 
4.  สง่เสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใช้สือ่ นวตักรรม เทคโนโลยี และการวิจยัเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
5. พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีศกัยภาพด้านวิชาการ  มีจรรยาบรรณวชิาชีพ และจดั

สวสัดิการตามความเหมาะสม 
6. พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
7. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
8. พฒันาระบบบริหารจดัการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Purpose) 

 1.  ผูเ้รียนมีคุณภาพดา้นวชิาการตามมาตรฐานสากล 

 2.  นกัเรียน มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามสถานศึกษาก าหนด 

 3. สถานศึกษามีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพโดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 4.  ครูมีกระบวนกาจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ (Strategic) 

 กลยทุธท์ี่ 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

 กลยทุธท์ี่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 กลยทุธท์ี่ 3  การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
1. คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพ แวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        ส าหรับครู 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

  ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลกัษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

 2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

 3.2  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด มาตรฐาน
การศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 1    
คุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 
แผนงานที่ 1 
พฒันา
คุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

1.โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
2.โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.โครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารและ
การสร้างนวตักรรม 
4.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน(วชิาการ) 
5.โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
6.โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคแ์ละอตัลกัษณ์ 
7.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
8. โครงการอนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 
9.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานกัเรียน 
10.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1.ผูเ้รียนมีคุณภาพ
ดา้นวชิาการตาม
มาตรฐานสากล 
2.ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์าม
สถานศึกษาก าหนด 

1.ผูเ้รียนมีคุณภาพดา้น
วชิาการตาม
มาตรฐานสากล 
อยูใ่นระดบัคุณภาพ 
ยอดเยีย่ม 
2.ผูเ้รียนร้อยละ 80 มี
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์าม
สถานศึกษาก าหนด 

มฐ.1.1,1.2 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด มาตรฐาน
การศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 2    
กระบวนการ
บริหารและ
การจดัการ 
 
แผนงานที่ 2  

พฒันา
กระบวนการ
บริหารและ
การจดัการ 

 

11. โครงการพฒันาระบบริหาร
จดัการคุณภาพและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการ 
12.โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ 
13. โครงการพฒันาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ 
14.โครงการพฒันาบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
15.โครงการพฒันาระบบไอซีที  
เทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการดว้ย 
ระบบคุณภาพ 
โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการดว้ย
ระบบคุณภาพ 
โดยไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอยูใ่น
ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 

มฐ.2 

กลยุทธ์ที่ 3    
กระบวนการ
จดัการเรียน
การสอนที่
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
 

แผนงานที่ 3 
พฒันา
กระบวนการ
จดัการเรียน
การสอนที่
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

16.โครงการจดัหาและผลิตส่ือ
นวตักรรมและส่งเสริมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ 
17.โครงการนิเทศการเรียนการ
สอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) 
18.โครงการพฒันาระบบวดัผล
ประเมินผลผูเ้รียน 
19.โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ครูมีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และเป็นครูใน
ศตวรรษที่21 

ครูร้อยละ100 
มี กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและเป็นครูใน
ศตวรรษที่21 

มฐ.3 
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แผนที่กลยุทธ์  ( Strategy  Map  ) โรงเรียนชุมชน ศิลาเพชร 

 

วิสัยทัศน์ ( VISION ) 

                                                                 จดัการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กา้วสู่มาตรฐานสากล 
                                                        สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ด ารงชีวติอยา่งพอเพียง  บริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

 

 
                          กลยทุธ์ท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน                                                         กลยทุธ์ท่ี 2กระบวนการบริหาร                                                 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันากระบวนการจดัการเรียน 

               และการจดัการ                                                                                การสอนท่ีเนน้ ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  GOAL 

ผูเ้รียนมีคุณภาพดา้นวิชาการตามมาตรฐานสากล 

 

สถานศึกษามีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ

โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ครูมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญัและเป็นครูในศตวรรษท่ี21 

 
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามสถานศึกษา

ก าหนด 

 



ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร โครงการรองรับ 
กลยุทธ์ที่ 1    คุณภาพของผูเ้รียน 
 
แผนงานที่ 1 พฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

1.โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
2.โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.โครงการส่งเสริมความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารและ
การสร้างนวตักรรม 
4.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(วชิาการ) 
5.โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
6.โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์
และ 
อตัลกัษณ์ 
7.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
8. โครงการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 
9.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
10.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2    กระบวนการบริหาร
และการจดัการ 
 
แผนงานที่ 2  พฒันากระบวนการ
บริหารและการจดัการ 

 

11. โครงการพฒันาระบบริหารจดัการคุณภาพและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 
12.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
13. โครงการพฒันาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
14.โครงการพฒันาบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
15.โครงการพฒันาระบบไอซีที  เทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3    กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 

แผนงานที่ 3 พฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

16.โครงการจดัหาและผลิตส่ือนวตักรรมและส่งเสริมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
17.โครงการนิเทศการเรียนการสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) 
18.โครงการพฒันาระบบวดัผลประเมินผลผูเ้รียน 
19.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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