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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศ
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)

2

2

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศ
1.1 เหตุผลและความจาเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา
76และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแก้ไขตามความในมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2 ) กอปรกับความในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา 14
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดทา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดง มาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับการแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัดให้มีแผนนิติบัญญัติที่จาเป็นต่อการ ดาเนินการตามนโยบาย และ
แผนปฏิบัติราชการ รัฐบาลจึงได้จัดทา แผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วน ราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการห้าปีในระยะแรก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562 (ฉบับ2) ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อไป
โรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2562-2566) เพื่อเป็นกรอบและ แนวทางในการ
บริหารและจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความ สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา แผนปฏิบัติราชการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และ ความต้องการพัฒนาการศึกษา
ของท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง เป็นรูปธรรม
1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
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ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ นามาสู่การกาหนด
ประเด็นการพัฒนาสาคัญเพื่อเป็นกรอบ การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนา ฉบับ ที่ 11
โดยมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้นา การผลิตสินค้า และ
บริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การ
ผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง และ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่ม ผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่ม มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 และลด ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา
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1. คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมใน
ทุกช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อ
สังคม
2. คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและ โอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่างเป็น
องค์รวม
4. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะ
คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และคานึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
1.2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่ 21
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้จักสามัคคี และ ร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า ภายในประเทศ
ลดลง
เป้าหมายในการจัดการศึกษา
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1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3. คุณภาพ
การศึกษา (Quality) 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทักษะผู้เรียนในศตวรรตที่ 21

ที่มา : https://sites.google.com/site/21centuryskills2017/srup-neuxha
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ทักษะที่สาคัญ คือ 3R และ 8C
3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithmatic -มีทักษะในการคานวณ
8C คือ 1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้
เท่าทันสื่อ
5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม
6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย
1.2.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ ใน
แผน และเป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบใน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา การศึกษา ดังนี้
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” พันธกิจ 1. ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
ของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.2.4 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา น้อมนาพระราชกระแสของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้
มีอาชีพ มีงานทา และได้นาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดหลักการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่สาคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสาคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
หลักการ
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จุดเน้นการจัดการศึกษา
ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอืน่ ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีจุดเน้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้รว่ มกัน และจัดการเรียนรู้
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
- เรียนรู้ด้วยวิธกี าร Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยการ บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น
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- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรูจ้ าก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.2.5 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ
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นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1.2.7 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดมุ่งหมายองค์กร
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คนสาราญ งานสาเร็จ
ค่านิยมองค์กร
รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่สากล
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
นโยบาย
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เลื่อมล้าทาง
การศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
1.2 น้อมน้าพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์
พระราชา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.3 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1.4 พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
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1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ดาเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาพอเพียง
1.7 สนับสนุนให้สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.8 เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
1.9 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการป้องกันตัวเองได้จากภัยคุกคาม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคภัยใหม่ๆ ภัยจากไซเบอร์ และอุบัติเหตุต่าง ๆ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ และน้าหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ้าเป็น และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอาเซียนและภาษาคู่ค้าอย่างน้อย 1 ภาษา ตามบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2.6 พัฒนาการผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.7 ยกระดับให้ผู้เรียนตามช่วงวัย มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อย่างต่อเนื่อง
2.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
2.9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT)
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.10 ส่งเสริมผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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2.11 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)
2.12 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2.13 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ จิตวิทยาศาสตร์
ให้กับผู้เรียน
2.14 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2.15 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.16 พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme
for International Student Assessment) สูงขึ้น
2.17 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร ตามบริบทของ
สถานศึกษา
2.18 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครบวงจร
2.19 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานวิจัยและน้าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.20 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.21 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
รูปแบบที่ หลากหลาย เช่น นวัตกรรมการสอนการสอนแบบมอนเตสเซอรี การสอนตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ล
2.22 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2.23 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้อง ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
2.24 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจ้าจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล
ประจ้าอาเภอ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ
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2.25 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของ
ผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
2.26 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
2.27 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้น ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน
2.28 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.29 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในทุกระดับให้มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้แบบ
สอบ อัตนัย มาใช้ในการวัดและประเมินผล และน้าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2.30 ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน มี
หลักสูตรและแผนการเรียนที่จะนาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
2.31 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.32 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จาก การทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่
และระดับชาติให้สูงขึ้น
2.33 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.34 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุก
กลุ่ม สาระการเรียนรู้
2.35 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.36 ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และ ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
2.37 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระดับความสามารถ
การ ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยการประเมินกับสถาบันเจ้าของ
ภาษา 2.38 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน้าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยง
กับ การเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) การพัฒนาด้วยระบบ Online
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น SMART TEACHER โดยพัฒนาครูให้จิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นครูผู้สร้างนวัตกรรม มีความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
แบบ ภาคีเครีอข่าย
3.4 จัดทาระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
3.5 จัดกิจกรรมและสร้างขวัญกาลังใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ ค่านิยม “คนสาราญ งานสาเร็จ”
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้า ทางการศึกษา จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
4.1 จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เสมอ ภาคและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแลแบบเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
โดยส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ้าตัวประชาชน ล
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4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น กา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : NEW DLTV) ล
4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสาหรับช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ประชุมผ่าน
จอภาพ และระบบถ่ายท้ารายการ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง สะดวก
รวดเร็ว
4.8 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบดิจิตอล ให้มีความเชื่อมโยงและมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูล ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา สพป. และ สพฐ.

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จุดเน้น/แนวทางการดาเนินงาน
5.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างาน ตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency
Assessment)
5.2 กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล.
5.3 กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้สถานศึกษาจัดท้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้อง แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน
5.4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
5.6 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนต้นแบบตามนโยบายที่เป็น
จุดเน้น ของเขตพื้นที่การศึกษา ล
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5.7 สร้างความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพศึกษาในรูปแบบเครือข่ายเป็นฐาน ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่าย สถานศึกษา และกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สาธารณชน ให้มีความเข้าใจ ความตระหนัก ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.9 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.10 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
5.11 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมน้าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.12 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้าองค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
5.13 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ส่วน ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ประวัติและสภาพทั่วไป
โรงเรียนบ้านฉลอง เดิมตั้งอยู่ที่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) หมู่ที่ 6 ตาบลฉลอง อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2449โดยพระครูครุกิจจานุการ(หลวงพ่อช่วง) เจ้าอาวาสวัดฉลอง
โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนมีนายยาน กิ่งแก้ว เป็นครูใหญ่ท่านแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่1– 4 ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาตามลาดับกระทั่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใน พ.ศ. 2497 นายกล้า เผือกเพชร ได้บริจาคที่ดิน (ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน) จานวน 9
ไร่ 3 งาน เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ โดยสร้างอาคารหลังแรก แบบ ป.1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วย
งบประมาณ 100,000 บาท ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านฉลอง อักษรย่อ ป.ภก.2 เปิดเรียนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2498
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ในปี พ.ศ. 2503 นายโอภาศ อารามรักษ์ บริจาคที่ดินเพิ่มเติม จานวน 3 งาน ราคาประมาณ
9,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2504 ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินหน้าอาคาร ป.1 ซ หน้าโรงเรียน ก่อสร้างส้วม และขุดบ่อน้า
ด้วยเงินบริจาค จานวน 10,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2506 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตามพระราบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2503 ก่อสร้างโรงอาหาร เป็นเงิน 1,750 บาท
ในปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กองการศึกษาประชาบาล กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 024 ภาคใต้ ด้วยเงินงบประมาณ 30,000 บาท
สมทบด้วยเงินบริจาค 56,000 บาท และก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 303 เอ ด้วยเงินงบประมาณ 60,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2510 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ด้วยเงินงบประมาณ 15,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2511 นายเกลื้อม อาวุธ บริจาคที่ดิน จานวน 50 ตารางวา ราคาประมาณ

2,000

บาท และโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จานวน 2 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมด 14 ไร่ 2
งาน 47 ตารางวา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 120,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2512 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 90,000 บาท
สร้างบ้านพักครูแบบ กรมสามัญ งบประมาณ 15,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียน แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณ 648,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2514 สร้างโรงอาหารแบบ 312 งบประมาณ 45,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2515 สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ 25,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ 45,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ 45,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2520 สร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง งบประมาณ 12,500 บาท
ในปี พ.ศ. 2522 สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ 71,000 บาท และสร้างส้วม แบบ
401 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 24,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2525 สร้างสนามอเนกประสงค์ ด้วยเงินบริจาค 55,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2530 เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียน จาก ป.ภก 2 เป็น บ.ล.
ในปี พ.ศ. 2531 สร้างสนามเด็กเล่น ด้วยรายได้จากการจัดงานศิษย์เก่าฉลองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
จานวน 20,000 บาท และต่อเติมโรงอาหาร จานวน 20,000 บาท
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ในปี พ.ศ. 2535 ต่อเติมโรงอาหารและปรับปรุงบริเวณหน้าอาคาร 004
ในปี พ.ศ. 2536 สร้างเรือนเพาะชา ขนาด 4 × 4ด้วยเงินจากการจัดงานศิษย์เก่า จานวน 12,000
บาท
วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ สร้างศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”
คาขวัญ
เชิดชูคุณธรรม สาคัญความรู้ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง
คติพจน์ของโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา. แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
อักษรย่อของโรงเรียน
บ.ล.
ปรัชญาของโรงเรียน
เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตน
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นเทพทาโร
สีประจาโรงเรียน
ม่วง – ขาว
ม่วง
ขาว

1.3.2 ข้อมูลบุคลากร

หมายถึง ปัญญาเลิศ
หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน
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1) จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงาน

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อนื่ รวม

ราชการ
ปีการศึกษา2561

1

21

1

3

2

28

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร

ต่ากว่าปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

23

5

-

28

ตรี
ปีการศึกษา2561

-

1.3.3 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ปีการศึกษา 2561 รวม 627 คน
ชั้น

จานวนห้อง

จานวนนักเรียนชาย

จานวนนักเรียนหญิง

รวม

อนุบาล 2

3

48

42

90

อนุบาล 3

2

39

33

72

ประถมศึกษาปีที่ 1 2

53

43

96

ประถมศึกษาปีที่ 2 2

46

29

75

ประถมศึกษาปีที่ 3 2

48

32

80

ประถมศึกษาปีที่ 4 2

39

31

70

ประถมศึกษาปีที่ 5 2

41

38

79

ประถมศึกษาปีที่ 6 2

44

21

65

358

269

627

รวม

17

22

2) จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 -2561
ชั้น

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

อนุบาล 2

70

72

90

อนุบาล 3

62

70

72

ประถมศึกษาปีที่ 1 63

62

96

ประถมศึกษาปีที่ 2 77

65

75

ประถมศึกษาปีที่ 3 67

78

80

ประถมศึกษาปีที่ 4 63

67

70

ประถมศึกษาปีที่ 5 67

69

79

ประถมศึกษาปีที่ 6 56

64

65

544

627

รวม

525

1.3.4 อาคารสถานที่
(1) อาคารเรียนและอาคารประกอบ 7 หลัง

ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง

(2) อาคารโรงอาหารและห้องสหกรณ์อย่างละ 1 ห้อง
(3) จานวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน
(4) ห้องเรียนชั้นอนุบาลจานวน 5 ห้อง
(5) ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 12 ห้อง
(6) ห้องประชุม 1 ห้อง
(7) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
(8) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นาฏศิลป์ และกลองยาว 2 ห้อง
(9) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
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1.3.5 โครงสร้างการบริหารงาน

24

1.3.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล 31 มีนาคม 2562)
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 (จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป)
ชั้น

ภาษา
ไทย

ประถมศึกษาปีที่ 1 47

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคม
ศึกษา

สุข
ศึกษา

ศิลปะ
ดนตรี

การ
งานฯ

ภาษา
อังกฤษ

45

52

57

43

48

86

52

25

ประถมศึกษาปีที่ 2 50

37

23

41

69

51

68

40

ประถมศึกษาปีที่ 3 19

19

26

34

74

32

61

20

ประถมศึกษาปีที่ 4 14

15

43

39

62

39

70

33

ประถมศึกษาปีที่ 5 19

26

24

32

65

39

39

34

ประถมศึกษาปีที่ 6 14

27

33

32

48

41

51

18

169

201

235

361

250

375

197

รวม

163

2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ 1

55

37

4

-

ประถมศึกษาปีที่ 2

40

28

7

-

ประถมศึกษาปีที่ 3

21

53

6

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

18

51

1

-

ประถมศึกษาปีที่ 5

28

44

7

-

ประถมศึกษาปีที่ 6

29

34

2

-

191

247

27

-

รวม

3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ 1

45

34

7

10

ประถมศึกษาปีที่ 2

37

18

17

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

19

43

16

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

15

39

13

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

26

34

17

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

27

21

15

2

169

189

85

22

รวม

26

4) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2561
ชั้น

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ 1

86

10

ประถมศึกษาปีที่ 2

72

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

78

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

67

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

77

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

63

2

รวม

443
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5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
วิชา

คะแนนเฉลี่ยระดับ คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน
ระดับชาติ

ผลต่าง

ภาษาไทย

56.08

55.90

+ 0.19

ภาษาอังกฤษ

31.73

39.24

- 7.51

คณิตศาสตร์

26.02

37.50

- 11.48

วิทยาศาสตร์

34.37

39.93

- 5.56

6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2561
ด้าน

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ผลต่าง

ภาษาไทย

44.36

56.08

+ 11.72

ภาษาอังกฤษ

30.44

31.73

+ 1.29

คณิตศาสตร์

30.49

26.02

- 4.42

วิทยาศาสตร์

35.06

34.37

- 0.69
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7) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปี 2561

28

8) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
คะแนนประเมินการอ่าน

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพื้นที่จังหวัด ศึกษาธิการภาค
สังกัด และประเทศ

29

1.3.7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
1) ผลการดาเนินงาน : ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : อยู่ในระดับ ดี
โรงเรียนบ้านฉลองได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี
พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลองมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นปนเรียนและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน)ฉลอง มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธ
ศักราช2560
ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านฉลองได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านฉลองได้ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา
กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านฉลองมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านฉลองมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้
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การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
บ้านฉลอง มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง จากโครงการผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด ได้
มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านฉลองมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านฉลองได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอ
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คอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการหนูน้อยคุณธรรม ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
ฉลองได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนบ้านฉลองได้จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านฉลองมี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และ
มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการผลิตสื่อส่งผลให้โรงเรียนบ้านฉลอง
ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านฉลองมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม เพื่อได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กต่อไป

2) ผลการดาเนินงาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : อยู่ในระดับ ดี
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักแก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการสร้าง
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นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต
และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีและมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมเป็นตามที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นภาพความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้กาหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มี สื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ทาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2561 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป จานวน 358 คน คิด
เป็น ร้อยละ 76.99 อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ประเมิน จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 และอยู่ในระดับ ไม่
ผ่าน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านฉลอง มีนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากโครงงาน และจากการเรียนรู้โดยโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียนได้ , โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ , โครงการ
ทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ , โครงการพัฒนาผู้นานักเรียนอาเซียน(ASEAN Youth Leader – AYL) ,
โครงการ MSET CAMP และจากโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ได้สนับสนุน
ให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพ
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กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมและโครงการสันบสนุน เช่น โครงการกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยหลังเลิกเรียน, โครงการเยาวชนคนตงห่อ(สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องคน
ดี) , โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา , โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน , กิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย , กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ , กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
ของโรงเรียน กิจกรรมวันสาคัญ การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การเข้าค่ายอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
โดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 100
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านฉลอง ได้มีการดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยใช้ข้อมูลฐาน ในการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนบ้านฉลอง โดยประเมินภาพความสาเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียน
กาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายในนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนา และกลุ่มแก้ไข มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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กับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้น
เรียน โดยมีประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้ ครู
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง
มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนาไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้
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2.3.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

4.00
5.00
5.00
9.00
9.00
35.00
14.50
4.84

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก
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คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
* ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
* มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
* ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

100.00 96.34
 ใช่
 ใช่
 ใช่

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและสุขนิสัยสมวัย โดยสถานศึกษาควรส่งเสริม
เด็กที่ยงบกพร่องด้านร่างกาย ที่มาจากพื้นฐานครอบครัวฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยครูจัดกิจกรรมเสริมการออกกาลังกายและเฝ้าดูแลเป็นพิเศษ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ
เสริมในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมกลางแจ้งอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี หยิบจับสิ่งของได้เหมาะสมตามวัย รวมไปถึงการฝึกให้เด็กรู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขนิสัยที่ดี รู้จักหลีกเลี่ยงการกระทาที่นาไปสู่การบาดเจ็บ โดยมีการตั้งกฎกติกาในการปฏิบัติด้านสุขบัญญัติ
พร้อมทั้งฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งสถานศึกษาควรมีการดารง
รักษาและพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กควรได้รับการพัฒนาด้าน
สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มเติม เช่น การแสดงละครโรงเล็กในห้องสมุด โดยแบ่งกลุ่มให้
เด็กได้ปฏิบัติจริงและสามารถนาเสนอผลงานของตนเองและของกลุ่มได้ เพื่อสร้างให้เด็กตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้ครูสายชั้นร่วมกับครูนาฎศิลป์ และผู้ปกครองจัดกิจกรรมแสดงให้เด็กได้เรียนรู้
ตามสภาพจริง
3) เด็กมีพัฒนากรด้านสังคมสมวัยที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมเพื่อธารง
รักษามาตรฐาน โดยมีการจัดโครงการเด็กดีศรีฉลองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักเคารพ
สิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน รู้จักการเป็นผู้นาผู้ตาม เพิ่มมากขึ้น
4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับก่อนประถมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาเด็กให้มีทักษะความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยครูจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรม
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ให้เหมาะสมกับเด็ก และควรจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยเข้ามาร่วมพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่ความ
เป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของเด็ก คือ “ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย”
5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาการด้านทักษะพืน้ ฐานทุกด้านและการจัดการ
เรียนรู้ให้เด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยครูควรได้คัดกรองเด็กเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน
ตามศักยภาพรายบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประสบการณ์เดิมของเด็ก ยกระดับทักษะ
พื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และความรู้พื้นฐานสมวัยในระดับปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศต่อไป
6) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้เด็กมีอัตลักษณ์ในด้าน “เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน
นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” ที่โดดเด่นอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีการ
นาเสนอผลงานในงาน OPEN HOUSE ของสถานศึกษา ในรูปของนิทรรศการ และเชิญผู้ปกครองเด็กเข้า
ร่วมชมผลงาน รวมทั้งหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และต่อยอดเพื่อพัฒนา
ความสามารถของเด็กต่อไป
7) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น จนสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาในด้าน “โรงเรียนจัดการศึกษาให้ความเสมอภาคทางการศึกษา มีความหลากหลาย ของเชื้อชาติ
ศาสนา และเด็กพิเศษเรียนร่วมคู่ขนาน” อย่างเด่นชัด ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน และประสานงานองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถรองรับเด็กได้จานวนมากขึ้นและมีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8) สถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามโครงการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาควรดาเนินการ
ยกระดับเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ในด้านการสร้างจิตสานึกด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากร ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข เป็นแหล่งเผยแพร่วิทยาการด้านการอาชีพอิสระ
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทย และแหล่งวิทยาการบริการด้านสื่อเทคโนโลยี และห้องสมุดชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมจากเทศบาลตาบลฉลอง
2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการ
รักษามาตรฐานในการดาเนินงานให้มีความยั่งยื่น และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงห้องน้า
ที่แปรงฟัน สนามเด็กเล่นให้เหมาะสม รวมไปถึงที่พักเด็กป่วย ควรให้อยู่ติดกับห้องเรียน หรือในห้องเรียน
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โดยคานึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัยของเด็กให้มากที่สุด โดยความร่วมมือของ
เครือข่ายผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตามกลุ่มรักษามาตรฐานที่สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ควรมีการธารงรักษามาตรฐานการดาเนินงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยสถานศึกษา
ควรมีการประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
สถานศึกษา รวมไปถึงมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว แต่
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ครูควรพัฒนาศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ
โดยครูทุกคนต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองสู่ครูมืออาชีพยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงในการประชุมครู
ระดับปฐมวัยทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปบทเรียน หรือผลการจัดกิจกรรม ควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อนามาวางแผนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม ๘ ขั้นตอน
ของระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงควรพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยการสรุปจากผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. จากผลการประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และต้นสังกัด วิเคราะห์ผลเพื่อกาหนดจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง โดยวิเคราะห์ ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และกาหนดแนวทางพัฒนาในครั้งต่อไป
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก

9.75
9.95

40

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุกเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
อัตลักษณของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

10.00
10.00
20.00
10.00

9.62
9.14
8.14
10.00

ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.84

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

86.44

ดี

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ตารางที่ ๑๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา)
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุกเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.75
9.75
9.62
9.14
8.14

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

10.00

ดีมาก

มาตรฐานที่2 การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
5.00
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
10.00
สาคัญ
มาตรฐานที่4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
4.84
ดีมาก
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
100.00 86.44 ดี
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนมีสุขภาพดีได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล มีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุนทรียภาพ ชอบรองเพลง ชองการแสดง มีชื่อเสียงด้านดนตรีกลองยาว โรงเรียนจัดการ
ศึกษาให้ความเสมอภาคทางการศึกษา มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และเด็กพิเศษเรียนร่วม และห้องเรียน
คู่ขนาน
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามโครงการพิเศษ “โครงการกลุ่มสนใจ”
ด้านการบริหารจัดการ
1. ผู้บิหารมีทักษะด้านการบริหารงานวิชาการ มีความรู้ มีความสามารถด้านหลักสูตร การวัด และ
ประเมินผลการนิเทศ ด้านการวางแผน มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการประสานงาน มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าวท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีผลการประเมินคุณภาพรอบสอง และผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามา
วิเคราะห์ จัดทาแผนงานโครงการ ตอบสนองตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าระดับดีเกือบทุกกลุ่ม
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูบางท่านไม่ได้จัดทาบันทึกหลังการสอน ไม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน และนามาใช้ในการ
สอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้เท่าที่ควร พร้อมทั้งไม่ได้ศกึ ษา
ค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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2. สถานศึกษาไม่ได้นาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิน แบบวัด แบบทดสอบ มาวิเคราะห์ และนาไปปรับปรุงพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
เท่าที่ควร

ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏว่ามี “จุดอ่อน” มากกว่า “จุดแข็ง” โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)
1. โรงเรียนจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและ

1. การกาหนดมาตรการ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติและ

ระบบงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมายการศึกษามีประสิทธิภาพ

ข้อบังคับภายในโรงเรียน ด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากร
บางอย่างไม่ชัดเจน ส่งผลให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนมีนโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาเช่น
ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

2. ข้อมูลสารสนเทศขาดการพัฒนาและตรวจสอบให้
เป็นปัจจุบัน

และกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน ทาให้ครู
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และบุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก
ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products)
1. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1.หลักสูตรสถานศึกษา ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และจิตสาธารณะ
ของผูเ้ รียน
2. มีการสนับสนุนระดมทรัพยากรและ

2. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค อุปโภค บริโภคไม่

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

เพียงพอ

3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่
3. นักเรียนบางส่วนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น
ผลงานข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ความรับผิดชอบ การรักษาทรัพย์ สมบัติของโรงเรียน
4. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net , NT และ RT ของนักเรียน
ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
5. นักเรียนบางส่วนมีลักษณะบกพร่องทางการเรียนรู้ ยัง
ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
6. นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ขาด
แคลน
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
ด้านบุคลากร (Man)

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ หลากหลาย

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ และพัฒนา

2. ครูขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน

3. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก
4. ครูมีภูมิลาเนาต่างถิ่น ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายบ่อย

การปฏิบัติงาน
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ เป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
4. ครูและบุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่า ของ
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องค์กร
5. ครูและบุคลากรได้รับการยอมรับจาก ผู้ปกครอง
และชุมชน
ด้านการเงิน (Money)
1. โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนด้านการ พัฒนา
การศึกษา โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครอง

1. การใช้เงินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษา

ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัด

2. การบริหารค่าใช้จ่ายยังไม่สมดุลกับรายรับ

กิจกรรมเป็นอย่างดี
2. ระบบในการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการมี สภาพ
คล่องและมีหลักฐานชัดเจน
3. มีการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานที่ได้
กาหนดไว้และสามารถติดตามตรวจสอบได้

จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)
1. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง

1. มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ในการ

สม่าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการ สอนที่

จัดการเรียนการสอนและขาดการดูแล บารุง รักษา ให้

ดีและมีความพร้อมในการให้บริการ แก่นักเรียน
ชุมชน และองค์กรภายนอก

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. การใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้าน การเรียน
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2. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้ สาย

การสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่

3. อาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอและ

3. ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายและมีสื่อเทคโนโลยี อยู่สภาพชารุด
ในการสืบค้น
4. สภาพโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนเก่า ชารุด และไม่
เพียงพอ
5. ห้องน้า – ห้องส้วมไม่เพียงพอ
6. ขาดรั้วโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปรากฏว่ามี “โอกาส” มากกว่า “อุปสรรค” โดยสรุป ดังนี้

48

โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threats : T)

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural)
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 1. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง ร้านเกมและ
องค์กรศาสนาและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัด การแพร่ระบาดของสารเสพติด ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษา ส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต่อเนื่อง
2. สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่ง

ย้ายถิ่นฐาน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่าง

เรียนรู้ที่หลากหลาย

ใกล้ชิดทาให้ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยงต่อการออก
กลางคัน
3. ภาวะ การส่งเสริมบุตรของผู้ปกครองด้านการเรียนมี
น้อย
4. กิจกรรมเสริมจากชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่ให้
นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก ทาให้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน
ด้านกฎหมายและนโยบาย (Law & Political )

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพการเพิ่ม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและเงินกองทุน

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดบางอย่าง

กู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาลช่วยลดค่าใช้จ่ายราย ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านนโยบาย ซ้าซ้อนกัน ยากแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา การปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
2. การปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาด
2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ของรัฐบาล ทาให้

เสถียรภาพของรัฐบาลทาให้การปฏิบัติการศึกษาขาด

ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ส่งผลดี
ต่อการจัดการศึกษา

ความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

3. นโยบายให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนในปกครอง
เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
4. นโยบายโรงเรียนประชารัฐ
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โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threats : T)

5. นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กร

1. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทาให้ผู้ปกครองมีรายได้

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ศาสนาและชุมชน ส่งผลให้การศึกษาได้รับการ

น้อยและว่างงาน จึงไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาบุตร
2. ปัญหาการใช้จ่ายเงินในครอบครัวขาดการวางแผน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านเทคโนโลยี (Technological)
1. ความเจริญทางเทคโนโลยีมีพัฒนาการก้าวหน้า

1. การนาเทคโนโลยีบางประเภทมาใช้ เช่น ร้านเกมส์

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต โดยขาดการควบคุมจาก
หลากหลายและทันสมัย
2. การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ส่งผลกระทบต่อการจัด

จัดการทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

การศึกษา
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา

เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้
สถานศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่

และชุมชน

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนวิเคราะห์ได้ว่าภายในที่เป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน สามารถดาเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงลาดับจากด้านที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดไปหาด้านที่
เป็นจุดแข็งน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านผลผลิตและการบริการ ส่วนปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เรียงลาดับจากด้านที่เอื้อมากที่สุดไปหาด้านที่เอื้อน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้าน
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เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า สถานภาพ
ของโรงเรียนบ้านฉลอง โน้มเอียงไปในลักษณะ “เอื้อและแข็ง”
กลยุทธ์ ที่ใช้ควรเป็นการสร้างความเติบโต ได้แก่ การขยาย การพัฒนา การส่งเสริม

โอกาส
(+)

เอื้อและ
แข็ง

๒.๓
๓.๕
๐.๕
จุดแข็ง
(+)

๓.๐๗

๑.๗
๙

จุดอ่อน (-)

๑.๖

อุปสรรค (-)

2.2 การจัดการศึกษา
2.2.1 วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ สร้างศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 พันธกิจ
พันธกิจโรงเรียนบ้านฉลอง จานวน 9 พันธกิจ ประกอบด้วย
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1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะสาคัญตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา ศิลปะ
และดนตรี
5. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21
7. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
8. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.2.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านฉลอง จานวน 8 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน
ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2.2.4 กลยุทธ์
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านฉลอง จานวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล

2.2.5 การกาหนดเป้าหมายโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปฐมวัย
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
ขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
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3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
กลยุทธ์ท่ี 2

การพัฒนาคุณภาพครู

ปฐมวัย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
4. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
5. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
6. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ขั้นพื้นฐาน: ระดับประถมศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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5. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
6. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
7. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ปฐมวัย
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
1. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ การ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
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1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทาง Internet ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สื่อสารและใช้ภาษาต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นสากล
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ตารางแสดง กรอบการดาเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน
เป้าหมายและตัวชี้วัดและกรอบเวลา
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับ
เป้าหมาย
แผนงาน
1. การพัฒนา ขั้นปฐมวัย
คุณภาพผู้เรียน 1. เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรงมีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
3. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้

ตัวชี้วัด
1. เด็ก มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญาบรรลุ
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด มี
ความพร้อมในการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
2. มีการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
3. มีส่วนร่วมของพ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน และทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
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กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
1. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
ขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียน มีความสามารถ 70
75
80
85 90
1. ผู้เรียนมี
ในการอ่าน การเขียน การ
ความสามารถในการ
สื่อสาร และการคิด
อ่าน การเขียน การ
คานวณเป็นไปตาม
สื่อสาร และการคิด
เป้าหมายที่สถานศึกษา
คานวณ
กาหนด
2. ผู้เรียนมี
2. ผู้เรียนมีความสามารถ
70
75
80
85 90
ความสามารถในการคิด ในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
อย่างมีวิจารณญาณ
วิจารณญาณ อภิปราย อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผล
คิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
และแก้ปัญหาได้อย่าง
3. ผู้เรียนมี
เหมาะสม
ความสามารถในการ
3. ผู้เรียนมีความสามารถ
70
75
80
85 90
สร้างนวัตกรรม
ในการสร้างนวัตกรรม มี
4. ผู้เรียนมี
การนาไปใช้และเผยแพร่
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กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

4. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

8. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
9. ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิต
สังคม

6. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน มี
พัฒนาการสูงขึ้น และมี
คุณภาพสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนด
7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทางานหรืองานอาชีพต่อ
งานอาชีพ
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8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็น
แบบอย่างได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
9. ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย
10. ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
11. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู
กลยุทธ์ระดับ
เป้าหมาย
แผนงาน
2. การพัฒนา ขั้นปฐมวัย
คุณภาพครู
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
มาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพโดย
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กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
2. การพัฒนา
คุณภาพครู

ทางการศึกษาให้มี
ความรู้ในกระบวนการ
เรียนการสอน
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
4. ครูสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
5. ครูจัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
6. ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผล
การประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

ความร่วมมือของพ่อแม่ และ
ครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องและเป็น
แบบอย่างที่ดี
2. ครูสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้
ลงมือทาสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
และเป็นแบบอย่างได้
3. ครูจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้อง
เรียนที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยเด็กมีส่วน
ร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
4. ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมนาผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นพื้นฐาน
1. ครูและบุคลากร

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ

80

85

90

95

100

80

85

90

95

100

75

80

85

90

95

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100

61

ทางการศึกษามี
มาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความรู้ในกระบวนการ
เรียนการสอน
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
5. ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
6. ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
7. ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

จริงตามาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการ
เรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่
2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้และเรียนรู้รว่ มกัน
อย่างมีความสุข
4. ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
75 80 85 90 95

กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี
แผนงาน
2562 2563 2564 2565 2566
3. การพัฒนา ขั้นปฐมวัย
1. การประเมินและพัฒนา
80 85 90 95 100
คุณภาพการ
1. มีหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาให้
บริหารจัดการ ครอบคลุมพัฒนาการ สอดคล้องกับหลักสูตร
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้อง การศึกษาปฐมวัยและบริบท
กับบริบทของท้องถิ่น ของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับ 2. จัดครูให้เพียงพอและ
80 85 90 95 100
ชั้นเรียน
เหมาะสมกับชั้นเรียน
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กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ

3. มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล
ตรงความต้องการชองครู
และสถานศึกษา และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจัดสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

5. ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม

4. จัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง มี
การชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการการ
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ปี
2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100
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ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
จนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
3. การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นพื้นฐาน
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนา
งานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน
นโยบายของรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่สถานศึกษา

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100
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ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

เป้าหมาย

กาหนดชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้
3. ดาเนินงานพัฒนางาน
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่าง
ได้
4. ครูและบุคลากร ได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
ตัวชี้วัด
5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย
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2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100

66

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ระดับ
เป้าหมาย
แผนงาน
4. การพัฒนา 1. พัฒนา
นวัตกรรม
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน ใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ การ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล

ตัวชี้วัด
1. ปรับสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
2. ใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการของ
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา
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กลยุทธ์ระดับ
เป้าหมาย
แผนงาน
5. การพัฒนาสู่ 1. ส่งเสริมให้ทุกภาค
ความเป็นสากล ส่วนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สื่อสารทาง Internet
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สื่อสาร
และใช้
ภาษาต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาสู่ความ
เป็นสากล

ตัวชี้วัด
1. การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารทาง Internet ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
สู่ความเป็นสากล

ปี
2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100
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ส่วนที่ 3
โครงการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)
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59

ส่วนที่ 3
โครงการพัฒนาโรงเรียน
กรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฉลอง ปีการศึกษา 2562-2566
องค์กรคุณภาพ สร้างศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

-

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะสาคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา ศิลปะและดนตรี
จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรูใ้ นกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

- ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
- โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
- โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
- โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- โครงการเวทีคนเก่ง
- โครงการหนูน้อยคุณธรรม
- โครงการหนูน้อยนักสารวจ
- โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
- โครงการสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
- โครงการวันอาลา และเปิดบ้านวิชาการ
(Open House)
- โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียน
ได้
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- โครงการพัฒนางานการจัดการเรียนรวม/
เรียนร่วม
- โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริม
การอ่าน
- โครงการ MSET CAMP
- โครงการวันสาคัญ
- โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียน
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา
- การจัดการเลือกตั้งผู้นานักเรียน(สภา

การพัฒนาคุณภาพครู

- โครงการ พัฒนา
บุคลากร 360 องศา
โดยการขับเคลื่อน
กระบวนการ “ชุมชนแห่ง
กาเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
(PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสาหรับครู
- โครงการการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 360 องศา

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

- โครงการจัดซื้อวัสดุห้องเรียน
อนุบาล
- โครงการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
- โครงการส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านฉลอง
- โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาสู่ความ
เป็นสากล

- โครงการผลิตสื่อเพื่อ
การเรียนรู้
- โครงการดิจิทัล PR
- โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่องเสียงแห่งการเรียนรู้

- โครงการ English today
- โครงการพัฒนาผู้นา
นักเรียนอาเซียน(ASEAN
Youth Leader – AYL)

- โครงการคลังคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
- โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการภาษาอังกฤษ
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น
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โครงการและเป้าหมายความสาเร็จ จาแนกตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
- โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- โครงการเวทีคนเก่ง
- โครงการหนูน้อยคุณธรรม
- โครงการหนูน้อยนักสารวจ
- โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
- โครงการสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
- โครงการวันอาลา และเปิดบ้านวิชาการ(Open
House)
- โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียนได้
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- โครงการพัฒนางานการจัดการเรียนรวม/เรียน
ร่วม
- โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมการ
อ่าน
- โครงการ MSET CAMP
- โครงการวันสาคัญ
- โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียน
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา
- โครงการการจัดการเลือกตั้งผู้นานักเรียน(สภา
นักเรียน)
- โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เป้าหมายความสาเร็จ
ขั้นปฐมวัย
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่
ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
ขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
และแก้ปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
8. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
9. ผูเ้ รียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู
โครงการ
- โครงการ พัฒนาบุคลากร 360 องศา
โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชน
แห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสาหรับครู
- โครงการการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 360 องศา

เป้าหมายความสาเร็จ
ขั้นปฐมวัย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3.ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
4. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
5. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
6. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
ขั้นพื้นฐาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3.ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
5. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
6. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
7.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
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ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ
- โครงการจัดซื้อวัสดุห้องเรียนอนุบาล
- โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านฉลอง
- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายความสาเร็จ
ขั้นปฐมวัย
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ขั้นพื้นฐาน
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
- โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
- โครงการดิจิทัล PR
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่องเสียงแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายความสาเร็จ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ใช้
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ การ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
โครงการ
- โครงการ English today
- โครงการพัฒนาผู้นานักเรียนอาเซียน(ASEAN
Youth Leader – AYL)
- โครงการคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

เป้าหมายความสาเร็จ
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารทาง Internet ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สื่อสารและใช้ภาษาต่างประเทศ
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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พัฒนาสู่ความเป็นสากล
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน

1. ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ใน
การรักษาความสะอาดร่างกาย
และเครื่องแต่งกาย
2. ฝึกสุขนิสัยในการปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ใน
ชีวิตประจาวัน การรักษา
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จากการเล่น การทากิจกรรม
3. ให้ความรู้ในการดูแลรักษา
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บ
4. ออกกาลังกายตอนเช้าโดย
หมุนเวียนกิจกรรม เช่น เต้น
แอโรบิค วิ่งรอบสนาม กาย
บริหาร เป็นต้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่มีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ใน 1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การรักษาความสะอาดร่างกาย สุขนิสัย สุขภาพกาย
และเครื่องแต่งกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
2. ฝึกสุขนิสัยในการปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ใน
ชีวิตประจาวัน การรักษา
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จากการเล่น การทากิจกรรม
3. ให้ความรู้ในการดูแลรักษา
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
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4. ออกกาลังกายตอนเช้าโดย
หมุนเวียนกิจกรรม เช่น เต้น
แอโรบิค วิ่งรอบสนาม กาย
บริหาร เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
โครงการเวทีคน
เก่ง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียนแต่ละห้องเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาเล่าข่าว/
นิทาน/แสดงความสามารถ
พิเศษ วันละ 3 คน หน้า
ชั้นเรียนของตนเองโดยมีครู
ประจาชั้นเป็นผู้บันทึกการ
ออกมาของนักเรียนแต่ละคน

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง
และยินดีในความสามารถ
ของผู้อื่น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน

68

ในแต่ละวัน ซึ่งนักเรียนที่ออก
มาแล้วจะได้ออกมาอีกครั้ง
เมื่อเพื่อนคนอื่น ๆ ออกมา
ครบแล้ว
2. จัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนและชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
โครงการหนูน้อย
คุณธรรม

กิจกรรม
1. อบรมคุณธรรม –
จริยธรรมที่เหมาะสมกับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
2. อบรมเกี่ยวกับมารยาทใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
มารยาทที่ดีงามเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมไทย
2. ร้อยละของนักเรียนที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3
การจัด

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
พิเศษ
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โครงการหนูน้อย
นักสารวจ

การเดิน การไหว้ การแต่ง
กาย และการพูดที่เหมาะสม
กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กล่าววาจาที่สุภาพ
เหมาะสมกับวัยและ
กาลเทศะ

ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

1. ติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้
เช่น สวนนกภูเก็ต โลมาโชว์
ล
2. ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจง
ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆและ
รับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง

1. ร้อยละของนักเรียนที่
เกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

2565

2566

กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการหนูน้อย
รักการอ่าน

โครงการสัปดาห์
นักวิทยาศาสตร์
น้อย

1. จัดมุมหนังสือ
2. ให้ผู้ปกครองยืมหนังสือ
นิทานไปอ่านให้หนูน้อยฟัง
โดยหมุนเวียนกันให้ครบทุก
คนทุกเรื่อง
3. ให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนๆ
และคุณครู ฟัง
1. จัดเตรียมกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์จานวน
20 กิจกรรม
2. จัดกิจกรรมวัน
นักวิทยาศาสตร์น้อย

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
กิจกรรม

1. ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลที่มีนิสัย
รักการอ่าน

1. ร้อยละของนักเรียนที่
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้านอย่าง
เต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

สนองมาตรฐาน

-

-

-

-

-

กลุ่มงาน
วิชาการ

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

กลุ่มงาน
วิชาการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
และการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

1. สั่งซื้อวัสดุสาหรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันงาน
วิชาการต่างๆของโรงเรียน
2. กาหนดและวางแผนการ
เดินทาง สาหรับการแข่งขัน
ทักษะวิชาการต่างๆ ของ
โรงเรียน ทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
3. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการต่างๆ เช่นงาน
มหกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการต่างๆ และการ
ทดสอบระดับชาติ (RT ป.๑ ,
NT ป.๓ , O-NET ป.๖) และ
การวัดผลประเมินผลภายใน

1. ร้อยละของนักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษามีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการ

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน

2562

2563

2564

200,000 250,000 250,000

2565

2566

250,000

250,000

กลุ่มงาน
วิชาการ

72

สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการวันอาลา
และเปิดบ้าน
วิชาการ(Open
House)

1. ประสานงานเพื่อการ
จัดเตรียมงาน
2. ประชุมเพื่อวางแผนการจัด
งานเปิดบ้านวิชาการ (Open
House)
3. มอบวุฒิการศึกษา
4. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ
5. ประเมินผล และรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ความสาเร็จที่เกิดขึ้น
2. ร้อยละของครู นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

โครงการห้องเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการ
ป. 7 อ่านออก
ดาเนินงาน
เขียนได้
- วิเคราะห์ปัญหา
- กาหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมกิจกรรมอ่านออก

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละของนักเรียนอ่าน - มาตรฐานที่ 1
ออกเขียนได้
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

40,000

30,000

30,000

20,000

20,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ

74

เขียนได้
- กาหนดแนวทางการเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติ
- ออกแบบนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการอ่าน การเขียนที่
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ศักยภาพตามช่วงวัย
2. ครูปฏิบัติตามแนวทาง และ
นานวัตกรรมไปใช้เพื่อการ
พัฒนานักเรียน

บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี)้

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้

1. ประชุมครู
- ระดมความคิดเพื่อหาแนว
ทางการจัดกิจกรรม / วาง
แผนการจัดกิจกรรม
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ประชุมนักเรียน
- ชี้แจงแนวทางการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้
- ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่
ตามความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรียน
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกาหนดเวลาที่ครูชี้แจง
นักเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในห้องเรียนมาปฏิบัติ
ได้จริง

- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มงาน
วิชาการ

76

โครงการ
โครงการพัฒนา
งานการจัดการ
เรียนรวม/เรียน
ร่วม

กิจกรรม
1. จัดทาแบบฝึกหัดเพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชาทั้ง 8
กลุ่มสาระ พร้อมทั้งถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม
2. จัดทาสื่อการสอนให้
สอดคล้องกับแบบฝึกแต่ละ
รายวิชา อย่างน้อยรายวิชา
ละ 2 ชิ้น
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกาหนดเวลาที่ครูชี้แจง
นักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีการ
พัฒนาขึ้นตามศักยภาพ
ของตนเอง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ
โครงการทัศน
ศึกษาสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์

กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และวางแผนการทัศนศึกษา
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
2. นานักเรียนทัศนศึกษา
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละของนักเรียน
- มาตรฐานที่ 1
และ ครูได้รับความรู้
คุณภาพของ
ประสบการณ์จริง และนา ผู้เรียน
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
- มาตรฐานที่ 2
ชีวิตประจาวัน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน
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เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนา 1. ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด
งานห้องสมุดและ 2. บริหารจัดการ
ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด
3. ส่งเสริมการอ่าน
- จัดป้ายนิทรรศการวันสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียน มี
นิสัยรักการอ่าน และรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

11,000

10,000

15,000

10,000

10,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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- กิจกรรมอ่านนิทานให้น้อง รักการอ่านและเข้าร่วม
ฟัง
กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมสาะน่ารู้
- กิจกรรมแนะนาหนังสือน่า
อ่าน
- กิจกรรมตอบปัญหาประจา
สัปดาห์
- กิจกรรมร่มแห่งความรอบรู้
- กิจกรรมแข่งขันเปิด
พจนานุกรม
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ MSET
CAMP

1. กิจกรรม Relax Time
2. กิจกรรม คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3. กิจกรรม MSET
สร้างสรรค์- กิจกรรมหนูน้อย
ยอดนักอ่าน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ร้อยละของนักเรียนที่
เกิดการเรียนรู้และสามารถ
บูรนาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ไปใช้
เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหา
ในชีวิตจริง
2. ร้อยละของนักเรียนที่
มีทักษะทางด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละของนักเรียนที่
เกิดทักษะการแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ และ
การทางานเป็นทีม
4. ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินโครงการ MSET
CAMP

- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

กลุ่มงาน
วิชาการ
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการวันสาคัญ 1. วันลอยกระทง
2. วันการจัดงานพิธีถวายราช
สดุดี พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. วันพ่อแห่งชาติ
4. วันคริสต์มาส
5. วันขึ้นปีใหม่
6. วันเด็กแห่งชาติ
7. วันวาเลนไทน์
8. วันเข้าพรรษา
9. วันมาฆบูชา
10. วันไหว้ครู
11. วันวิสาขบูชา
12. วันสุนทรภู่
13. วันสิ่งแวดล้อมโลก
14. วันอาสาฬหบูชา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
ตระหนักเห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงาม ได้ร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน
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15.วันสถาปนาลูกเสือ

โครงการ

กิจกรรม
16. วันเฉลิมพระชนพรรษา
17. วันภาษาไทย
18. วันแม่แห่งชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
โครงการสวน
1. สมุนไพรใกล้ตัวและป้ายพืช 1. ร้อยละของนักเรียนที่ รู้ - มาตรฐานที่ 1
สมุนไพรโรงเรียน สมุนไพร
คุณค่าของสมุนไพร
คุณภาพของ
2. ปรับพื้นที่สร้างแหล่งเรียนรู้ พื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกทาง ผู้เรียน
สมุนไพร
ปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - มาตรฐานที่ 2
3. ติดตั้งระบบน้าในแปลง
ที่ควรอนุรักษ์
กระบวนการ
สมุนไพร
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 กลุ่มโครงการ
พิเศษ
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จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประจาวัน
2. กิจกรรมสวดมนต์ประจา
สัปดาห์
3. กิจกรรมพี่ชวนน้องเข้าวัด
4. กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวัน

1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 กลุ่มโครงการ
พิเศษ
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สาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. กิจกรรมทาบุญตักบาตรใน
โรงเรียน
6.กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม
7.กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

โครงการการ
1. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้ง
นักเรียน
ผู้นานักเรียน(สภา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ - มาตรฐานที่ 1
เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
คุณภาพของ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ผู้เรียน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

2566

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000 กลุ่มโครงการ
พิเศษ
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นักเรียน)

เสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. ร้อยละของนักเรียนที่
เคารพสิทธิของผู้อื่นและ
นาประชาธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

87

โครงการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. กิจกรรมกีฬาในท้องถิ่น
1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี - มาตรฐานที่ 1
2. กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง คุณภาพของ
พรหมเทพ
กีฬา ทั้งนักกีฬาและกอง ผู้เรียน
3. กิจกรรมกีฬา สพป.
เชียร์
- มาตรฐานที่ 2
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี กระบวนการ
น้าใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี บริหารและการ
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จัดการ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มี - มาตรฐานที่ 3
สุขภาพกาย และ
กระบวนการ
สุขภาพจิตที่ดี
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู
โครงการ

กิจกรรม

โครงการ พัฒนา 1. กิจกรรมประชุมเชิง
บุคลากร 360
ปฏิบัติการ PLC
องศา โดยการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ
“ชุมชนแห่งกา
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสาหรับ
ครู

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. มีครูครบทุกวิชาเอก ทุก - มาตรฐานที่ 2
ชั้นเรียน
กระบวนการ
2. ร้อยละของครูมีความรู้ บริหารและการ
ความสามารถตรงกับงานที่ จัดการ
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
- มาตรฐานที่ 3
ตนเอง
กระบวนการ
3. ร้อยละของครูมี
จัดการเรียนการ
ผลงานวิจัย โครงงาน
สอนที่เน้นผู้เรียน
หรือเป็นวิทยากร
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อานวยการ
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู
โครงการ

กิจกรรม

โครงการการ
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 360
องศา

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบรมพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อนามา
พัฒนาด้านการเรียนการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละของข้าราชการ - มาตรฐานที่ 2
ครูและบุคลากรทางการ
กระบวนการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านฉลองมี บริหารและการ
ความสามารถในการจัด
จัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ - มาตรฐานที่ 3
อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ
พัฒนาตนเอง มีการนา
จัดการเรียนการ
เทคนิควิธีการทาง
สอนที่เน้นผู้เรียน

งบประมาณ
2562

2563

2564

230,000 230,000 230,000

2565

2566

230,000

230,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อานวยการ
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สอนและการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน ในการพัฒนา
ครู 360 องศา
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประชุม อบรม
สัมมนา ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ

กิจกรรม
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมร่วมกัน

เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ
ทันสมัยครอบคลุม 360
องศา
2. ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง
ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านฉลองมี
การพัฒนาตนเองเพื่อนา
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่

เป็นสาคัญ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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มาใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การบริหาร
จัดการ
4. ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง
ได้มีการประชุม เสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนาไปพัฒนางาน
ปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการจัดซื้อ
วัสดุห้องเรียน
อนุบาล

1. สั่งซื้อวัสดุห้องเรียนตาม
ความต้องการและความ
จาเป็น
2. ลงทะเบียนวัสดุห้องเรียน
3. ใช้สอยวัสดุห้องเรียน

1. ร้อยละของนักเรียนและ - มาตรฐานที่ 2
ครูมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง กระบวนการ
เพียงพอ
บริหารและการ
จัดการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 กลุ่มงานแผน
และ
งบประมาณ

2565

2566

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

งบประมาณ
2562

2563

2564

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา

1. ประชุมครู เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความจาเป็นในการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านฉลอง พร้อมทา
SWOT สาหรับการวิเคราะห์
เพื่อหาทิศทางสาหรับการวาง
แผนการดาเนินงานต่อไป
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณระยะกลาง
3. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง และการนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

1. มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ครู
บุคลากร นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้
ความร่วมมือการจัด
กิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมาย

(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

กลุ่มงาน
วิชาการ
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา

4. ดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
5. ประเมินโครงการทุก
โครงการและกิจกรรม
6. รายงานผลการดาเนินงาน
ในรูป “รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)”

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ
โครงการส่งเสริม
การจัด
สภาพแวดล้อม
ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้าน
ฉลอง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
- มาตรฐานที่ 1
สารเคมีสาหรับจัดกิจกรรม
ฉลองมีวัสดุและอุปกรณ์ใน คุณภาพของ
การเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
ผู้เรียน
2. นาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี วิทยาศาสตร์ใช้อย่าง
- มาตรฐานที่ 2
มาใช้สาหรับจัดกิจกรรมการ เพียงพอ
กระบวนการ
เรียนรู้
บริหารและการ
3. พัฒนาระบบข้อมูล
จัดการ
สารสนเทศของโรงเรียนให้ง่าย
- มาตรฐานที่ 3
ต่อการเข้าถึง และการนา
กระบวนการ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ
โครงการนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. สังเกตการณ์สอนตาม
แผนปฏิบัติงานนิเทศภายใน
2. นาข้อมูลการการนิเทศ การ
สังเกตการสอนมาจัดระบบ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาการสอนของ

1. ร้อยละของครูได้มีการ
จัดการเรียนการสอน และ
ได้มีการพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนการสอน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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ครู

บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศใน ร.ร.
2. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และรักษาความปลอดภัย
3. งานซ่อมบารุง
4. งานบริการอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
กิจกรรม

1. อาคารสถานที่
ห้องเรียน มีความทันสมัย
มั่นคง แข็งแรง และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และสามารถ
สร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้

- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน

87,695

200,000 200,000

งบประมาณ

200,000

200,000

กลุ่มงาน
อาคาร
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

99

โครงการผลิตสื่อ
เพื่อการเรียนรู้

1. สารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใน 1. ร้อยละของจานวนสื่อที่
การผลิตสื่อของครูทั้ง 2 ภาค สามารถใช้ในการพัฒนา
เรียน
ผู้เรียนได้
2. จัดการหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อ
3. เริ่มผลิตสื่อการเรียน การ
สอน และใช้สื่อ
4. สรุปผลการผลิตสื่อ

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

2562

2563

2564

2565

2566

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

กลุ่มงาน
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
โครงการดิจิทัล
PR

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จัดทาเอกสารรวบรวมการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

1. ร้อยละของครูได้มีการ
จัดประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

1,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อานวยการ

101

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้อง
คอมพิวเตอร์

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
1. ร้อยละของนักเรียนที่
- มาตรฐานที่ 1
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
ได้รับการบริการความรู้
คุณภาพของ
นักเรียน
ด้านคอมพิวเตอร์และ
ผู้เรียน
2. ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์,
อินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน
- มาตรฐานที่ 2
เครื่องปรับอากาศ ,
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ กระบวนการ
เครื่องพิมพ์ , ระบบไฟฟ้าและ ในการศึกษาค้นคว้าได้
บริหารและการ
เครือข่ายภายในห้องเรียน
อย่างมีคุณภาพ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

58,700

60,000

60,000

60,000

60,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
เครื่องเสียงแห่ง
การเรียนรู้

1. ค่าซ่อมบารุง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ซ่อมและจัดซื้อใหม่ ประกอบ
ไปด้วย จอมอนิเตอร์ , ทีวี ,
ซีพียู , เมนบอร์ด , ฮาดดิสก์ ,
ไดรฟ์ A , ซีดีรอม , พาวเวอร์
ซัพพลาย , เมาส์ , คีย์บอร์ด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของครูและ
นักเรียน ได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

3,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
English today

1. จัดเตรียมกิจกรรมแต่ละ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
ห้องเรียนจัดตารางการออกมา เรียนรู้คาศัพท์
นาเสนอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
2. นักเรียนนาเสนอคาศัพท์

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม

- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

-

-

-

-

-

กลุ่มงาน
วิชาการ
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนา 1. กิจกรรม 5 ฐาน
ผู้นานักเรียน
- Knowing each
อาเซียน(ASEAN other
Youth Leader –
- Rock reaction
AYL)
- Tomorrow land
- Cross the river
- Bull ring
ผู้นาที่ดี
- Looking in
- Looking out
- Fallow my hand
รวมพลังสร้างโลก
- Leader you
admire
- Picture Dictation
- Person Tear

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความพร้อม มีศักยภาพใน
การเป็นผู้นา และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562
3,000

2563
3,000

2564
3,000

2565
3,000

2566
3,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
โครงการคลัง
คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
1. จัดทาคลังคาศัพท์
2. ผู้เรียนรับคลังคาศัพท์
3. นาคลังคาศัพท์ไปใช้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
มีคลังคาศัพท์ที่สามารถ
เรียนในห้องเรียนและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

22,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ

กิจกรรม

โครงการแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ

1. จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ทุกเดือน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และ
สามารถพัฒนา
ความสามารถพัฒนา
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้ดีมี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
- มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
- มาตรฐานที่ 3

งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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ประสิทธิภาพ

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม
โครงการ
โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ - มาตรฐานที่ 1
ท้องถิ่น
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
คุณภาพของ
ผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 3

งบประมาณ
2562

2563

2564

192,000 192,000 192,000

2565

2566

192,000

192,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการ
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กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 4
แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)
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ส่วนที่ 4
แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องยึดหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ใน
หมวด 8 มาตรา 58 ได้กาหนด ไว้ว่าให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอื่นให้แก่
สถานศึกษาและมี ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 27) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาโดย เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา
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ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงินหรืออื่นๆ ที่จะเป็น
เครื่องช่วยในการดาเนินงานขององค์การสาเร็จได้ทรัพยากรในการบริหาร ที่สาคัญคือ 4 M ได้แก่ คน
(Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) การบริหารทรัพยากร
การศึกษาคือการพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษาใน
การนาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาโดยมีการพัฒนาภาคี เครือข่าย ผู้อุปถัมภ์ให้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณการเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาโดยเป็นผู้จัด และ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน หรือ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถที่จะบริหารจัดการและพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงคุณภาพของ
นักเรียนต่อไป
แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านฉลอง มีการวางแนวการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น เพื่อส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา
2. เสนอแผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4. ขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้รับทราบทั่งถึง ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล บุคคล ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
6. ประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและนักเรียนและมีส่วนร่วมในการทา กิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้าง
ความศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน
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7. ใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้จากการระดมทรัพยากรให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ส่วนที่ 5
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แผนความร่วมมือในการพัฒนางาน
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)

ส่วนที่ 5
แผนความร่วมมือในการพัฒนางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญที่ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน
และดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ข้าพเจ้า
จึง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การส่ง เสริมงานวิชาการ การจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารงานด้วยกระบวนการ PDCA รวมทั้งการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี ความสุข เป็นคนที่ มี
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ความคิดกว้างไกล ทันสมัย กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถนาความรู้ ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาการศึกษา
รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยใช้การบริหารงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทางาน เพื่อ
สร้างความผูกพันและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้
เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด ทาให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิด
และตัดสินใจเพียงคนเดียว
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
3. การมี ส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ มีก ารสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการท างาน
ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. การมีส่วนรวมทาให้การตัดสินใจมีคุณภาพและทาให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ดังนั้นรูปแบบ วิธีการ หรือ กระบวนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการดาเนินงานได้
หลายรูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบคณะกรรมการเพื่อการปรึกษาหารือ (Consultine Management) ในการดาเนินงาน
ปรึกษาหารือเพื่อช่วยตัดสินใจ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการมีส่วนรวมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทางานและร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จ
2. รู ป แบบการรวมเสนอแนะ (Suggestion System) เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยวิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษา
รวมทั้ ง การเสนอแนะผ่ านเทคโนโลยี เพื่ อร่ วมกัน วางแผนงาน การด าเนิ น งาน และข้ อเสนอแนะเพื่ อ การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
3. รูปแบบการมีส่วนรวมโดยการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team Working) เป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกคนร่วมคิดร่วมทาโดยใช้กระบวนการทางานเป็นทีมหรือกลุ่มคุณภาพ
4. รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร
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จะเห็นได้ ว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม จาเป็นจะต้อ งใช้ห ลายรูป แบบ เนื่ องจากการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษามีความจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน
กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยครูมีส่วนร่วม
คณะกรรมการฝ่ายต่ างๆ ทุกคณะมีกระบวนการปฏิบัติง านในลักษณะเดียวกัน คือ ยึดหลักการ
ประชาธิป ไตย มี อิส ระในการคิดในการปฏิบั ติ งาน สร้างผลงาน ยึ ดหลักการท างานด้ วยกระบวนการกลุ่ ม
เป็ น ที ม งานร่ว มคิ ด ร่ วมท า ร่ว มช่ วยเหลื อ ร่ วมรับ ผิ ด ชอบ โดยมี ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเป็ น ที่ ป รึก ษา มี
กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ โดยประชุมปรึกษาหารือกัน อย่างสม่าเสมอ โดย
ศึกษาผลการดาเนินงานโครงการจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2. นาผลการดาเนินงาน ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. แสวงหาจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขและพัฒนาจุดเด่น
4. ร่วมกันกาหนดนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมายระดับปฏิบัติการให้มี ความสอดคล้อง สอดรับ
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
กาหนดภาระงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1. จัด ท าแผนพั ฒ นา แผนการปฏิ บั ติ ป ระจ าปี โครงการและกิจ กรรม เพื่ อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง
ข้อบกพร่องและพัฒนางาน โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานโครงการ ด้วยวิธีการ สอบถามความต้องการ
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและเขียนโครงการวางแผนปฏิบัติงาน จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน มีความเป็นไปได้สูง
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
3. จัดประชุมประสานแผนงานและโครงการ เป็นการประสานงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทุกฝ่าย
ได้รับทราบ แสวงหาความร่วมมือกัน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ งด้านบุคลากร งบประมาณและดาเนินการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการอีกส่วนหนึ่ง
4. การดาเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ และกิจกรรมที่กาหนดตามที่ทุกคนได้รับมอบหมาย
5. การกากับ ติดตามและนิเทศซึ่งมีการกากับติดตามหลายส่วน ได้แก่ กากับ ติดตามโดยคณะกรรมการ
ในคณะเดียวกัน และกากับ ติดตาม โดยฝ่ายบริหาร
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินผลดาเนินการ ดังนี้
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6.1 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของตนเอง
6.2 การประเมินผลจากฝ่ายบริหารโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
7. การสรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการนาข้อมูลจากการประเมินผล
มาวิเคราะห์จัดทาข้อมูลสารสนเทศและสรุปผล และนาผลไปใช้
การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย น มี ก ารคั ด เลื อ กจากบุ ค คลกลุ่ ม บุ ค คลต่ างๆ
จาก ผู้ป กครองนักเรี ยน ศิษ ย์เก่า ผู้นาชุมชน ผู้ทรงคุณ วุฒิ บุ คคลสาคัญ ในชุมชนและผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ
ล้วนเป็ น บุ คคลที่มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เอื้ อต่ อ การจัด สนับ สนุ น การจั ดการศึ ก ษา นอกจากจะมี บ ทบาทหน้ าที่ ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด โรงเรียนได้ดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมการบริหารการจัดการ
ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ วางแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ ร่วมคิดจัดทาแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาโรงเรียน ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
2. การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมทางานร่วมกับ
ผู้บริหารและคณะครู ทุกด้าน ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหา และการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การบริหารโดยผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ได้แก่
1. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ได้แก่ การแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น เพื่อนา
ข้อมูลไปประกอบการพิ จารณากาหนด เป้าหมายการพัฒ นา การเสนอแนะจากการมาให้คาปรึกษา หารือ
พูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู
2. มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน อันได้แก่ การให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุ มชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาด้าน
อาคารสถานที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน รูปแบบ
วิทยากรบุคคลภายนอก ล
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3. มีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู ได้แก่ การตรวจสอบผลการ
จัดการเรีย นการสอน ที่ครูรายงานให้ ท ราบเป็น ระยะ ๆ ร่วมประเมินผลคุณ ภาพภายในโรงเรียน ร่วมเป็ น
คณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินโดยตอบแบบสอบถาม เป็นต้น
4. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงงานทุกๆ ด้านของโรงเรียน เช่น ร่วมจัด
กิจกรรมนักเรียน ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน สนับสนุนทรัพยากร วัสดุ เงิน เป็นต้น
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการศึกษาจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็น ที่
ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การน าแผนกลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ในการด าเนิ น การสู่ ค วามส าเร็ จ ให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในการดาเนินการต้องอาศัยรายละเอียดตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ จัดทารายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน
2. ทบทวนกลยุท ธ์ ตามโอกาสเนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงต่ างๆ เช่ น นโยบายมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. นาแผนกลยุทธ์ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยกาหนดงาน โครงงาน กิจกรรม กรอบระยะเวลา
งบประมาณ เพื่อเป็นทิศทางการดาเนินการตามภารกิจ
4. สร้างความเข้าใจกับบุคลากร เพื่อปรับกระบวนการทางานให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ
5. ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
6. การจัดทารายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบโดยนาผลจากการควบคุม กากับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานต่อไป
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ส่วนที่ 6
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รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสาคัญ
ตามบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฉลอง
(Banchalong School)
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โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1. ทาไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ 2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ประจาตาบล/อาเภอ
คุณภาพประจาตาบล/อาเภอคืออะไร
ควรตอบโจทย์อะไร / ระดับใดบ้าง
1.1 เป็นศูนย์กลางของชุมชน
2.1 ด้านโรงเรียน
3.1 โจทย์ระดับโลก
1.2 เป็นต้นแบบที่มีความพร้อมในการ
2.1.1 มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองความรู้
3.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ( 3R 8C )
ให้บริการทางการศึกษาอย่างมี
ความสามารถ ความสนใจและศักยภาพของ
3.1.2 นักเรียนใช้ ICT ในการสื่อสารได้
คุณภาพ
ผู้เรียน
3.1.3 นักเรียนคิดค้นนวัตกรรม ใช้วิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้
1.3 มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
2.1.2 มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 โจทย์ระดับประเทศ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อาคารเรียน ห้องเรียนเพียงพอ มีห้อง
3.2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.4 มีความพร้อมในการจัดการเรียน
ปฏิบัติการตอบสนองกิจกรรมการเรียนการ
3.2.2 Thailand 4.0
การสอน ด้านบุคลากร อาคารสถานที่
สอนที่หลากหลาย
3.2.3 สะเต็มศึกษา
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์
2.1.3 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอ
3.2.4 Active Learning
1.5 ผู้บริหารและครูมีประสิทธิภาพ
2.1.4 มีการนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ใน
3.2.5 ค่านิยม 12 ประการ
1.6 ชุมชน องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการ
3.2.6 พระราชดาริด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 9
การจัดการศึกษา
2.1.5 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็น
3.2.7 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10
1.7 ชุมชน ผู้ปกครอง มีความศรัทธา
ปัจจุบันและเข้าถึงง่าย
3.2.8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
เชื่อมั่นส่งบุตรหลานเข้าเรียน
2.1.6 มีการประชาสัมพันธ์
3.2.9 ส่งเสริมการป้องกันด้านยาเสพติด
2.1.7 มีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน
3.2.10 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
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2.2 ด้านผู้บริหาร
2.2.1 บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.2.2 มีการบริการที่ดี
2.2.3 มีการพัฒนาตนเอง

วิชาการและเทคโนโลยี
3.2.11 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1. ทาไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล/อาเภอ

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล/อาเภอคืออะไร
2.2.4 มีการทางานเป็นทีม บริหารแบบมี
ส่วนร่วม
2.2.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
2.2.6 มีทักษะการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี
2.2.7 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.2.8 มีทักษะการวางแผน วิเคราะห์สังเคราะห์
2.3 ด้านครู
2.3.1 มีครูและบุคลากรสายบริหาร สายผู้สอน
ครบชั้นและ ครบสาขาวิชาเอก สอนตรงสาขา
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
2.3.2 ครูเป็นแบบอย่างที่ดี

3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ควรตอบโจทย์อะไร / ระดับใดบ้าง
3.3 โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย
3.3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
3.3.2 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมภูมิภาค
3.3.3 สร้างอาชีพด้วยเทคโนโลยี
3.3.4 ศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3.5 นักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐๐
3.4 โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
3.4.1 การสื่อสารทางภาษา
3.4.2 นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัด
3.4.3 นักเรียนมีผลคะแนนสอบ o – net เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3
3.4.4 นักเรียนศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในจังหวัดภูเก็ตได้
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1. ทาไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล/อาเภอ

2.3.3 ครูสอนดี สอนเก่ง
3.5 โจทย์การพัฒนาตามบริบทอาเภอ/ตาบล/ท้องถิ่น
2.3.4 ครูมีทักษะทางภาษา
3.5.1 แผนยุทธศาสตร์อาเภอหรือท้องถิ่นที่เน้นอัตลักษณ์ (วิถีพุทธ,
2.3.5 พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและนามา
การแต่งกาย, ประเพณีท้องถิ่น , ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)
ขยายผล
3.5.2 โรงเรียนมีสนามกีฬาบริการชุมชน
2.3.6 ครูมีทักษะด้านไอที
3.5.3 รงเรียนมีห้องประชุมมาตรฐานบริการชุมชน
2.3.7 จัดทาแผนการสอน และพัฒนาการสอน
3.5.4 ปราชญ์ชุมชน
อย่างมีคุณภาพ เหมาะกับผู้เรียน
3.5.5 การบริการและการท่องเที่ยว
2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
คุณภาพประจาตาบล/อาเภอคืออะไร
ควรตอบโจทย์อะไร / ระดับใดบ้าง
2.3.8 ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
3.5.6 วิถีเกษตร
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.3.9 ครูจัดทาและใช้สื่อนวัตกรรมการสอนที่
หลากหลาย
2.3.10 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยา
บรรณวิชาชีพ
2.3.11 ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
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โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1. ทาไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล/อาเภอ

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล/อาเภอคืออะไร
2.4 ด้านนักเรียน
2.4.1 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง มี
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ
2.4.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ควรตอบโจทย์อะไร / ระดับใดบ้าง
3.6 โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล
3.6.1 มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา ล
3.6.2 มีความสามารถในด้านทักษะอาชีพ

125

เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับสูง
3.6.3มีความคิดสร้างสรรค์
ขึ้นไป
3.6.4 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา
2.4.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
3.6.5 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
2.4.4 ผู้เรียนมีสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ตามหลักสูตร
3.5.6 จัดจัดการศึกษาโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(ทาแผน
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551
IEP / IIP)
2.4.5 ผู้เรียนมี มี IQ , EQ , AQ , MQ , PQ , SQ 3.7 โจทย์การพัฒนาที่ประชาชน/ผู้ปกครองต้องการ
2.4.6 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี
3.7.1 สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.4.7 ผู้เรียนมีวิถียุวเกษตร มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน
3.7.2 อ่านออก เขียนได้
พอประมาณ บนฐานวิถีไทย
3.7.3 มีทักษะอาชีพ
2.5 ด้านชุมชน
3.7.4 มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
2.5.1 ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
3.7.5 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
เอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3.7.6 มีความปลอดภัย
2.5.2 มีเวทีชุมชนในการสร้างและส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล/อาเภอ ควรเป็นอย่างไร
ผลลัพธ์ ( Outcome )

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน
5.1 ทักษะวิชาการ – ความรู้พื้นฐาน
5.2 ทักษะชีวิต – ทักษะงาน
5.3 ทักษะอาชีพ – ความรู้เฉพาะทาง
1. มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองความ 1.นักเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนอง
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1. เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ผลผลิต ( Output )
1. เป็นโรงเรียน 4 ดี
2. มีโสตทัศนูปกรณ์
3. ระบบสารสนเทศทันสมัย
4. นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับรางวัล
5. นักเรียนเพิ่มจานวนมากขึ้น
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

แตกต่างของผู้เรียน
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้
3. การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. ภาษาและการสื่อสาร
5. การคิดคานวณ
6.ทักษะการสืบค้น
7. ทักษะโครงงาน/วิจัย

2. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
3.นักเรียนมีวนิ ัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบ จิตอาสา มีความพอเพียง
รักษ์สิ่งแวดล้อม
4.ความคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม
5. วิถียุวเกษตร
6.ทักษะการแก้ปัญหา
7.ทักษะอาชีพ

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความต้องการ ถนัดและสนใจของผู้เรียน
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6. กระบวนการในการดาเนินการควรทาอย่างไร
ผลลัพธ์ (Outcome)
ของชุมชน
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน ตามความคาดหวัง
ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง

ผลผลิต (Output)
ของชุมชน
- นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียน
ทักษะการคิด 3R8C
- ผลสอบ O-NET , NT , RT
เพิ่มขึ้น
- ครูมืออาชีพ
- ผู้บริหารมืออาชีพ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome)

ตัวชี้วัดผลผลิต (output)

- นักเรียนเพิ่มขึน้
- ความพึงพอใจของชุมชน
- ความร่วมมือของภาคี/เครือข่าย/
ชุมชน
- รางวัลที่ได้รับ

- นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อ
โรงเรียนมัธยมที่มีการแข่งขันสูงได้
- ผลสอบ O-NET , NT , RT เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
- มาตรฐานคุณภาพครู ผู้บริหาร

กระบวนการ (Process)
ของชุมชน
- จัดในรูปแบบของโครงการ /
กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนาทุก
องค์ประกอบของโรงเรียน ให้มี
บริบทเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
- สร้างหลักสูตรท้องถิ่น
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

ปัจจัยนาเข้า (Input)
ของชุมชน
-อาคารสถานที่พร้อม และ
ปลอดภัย
- สื่อ นวัตกรรมและสิ่งอานวย
ความสะดวก
- บุคลากรครบ
- งบประมาณเพียงพอ
- ชุมชนมีส่วนร่วม
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โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
7. เราควรขับเคลื่อนเพื่อโจทย์การพัฒนาอะไรหรือด้านใดบ้าง จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทั้งระยะยาวและระยะสั้น (สอดคล้องกับข้อ 3-6)
7.1 ระยะสั้น (ก่อนเปิดภาคเรียน)
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
2. รวบรวมแนวคิด กาหนดแนวทางการพัฒนา จัดทายุทธศาสตร์
3.สารวจตรวจสอบสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน
4.จัดทา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
4-6 มีนาคม 2562
7 – 19 มีนาคม 2562
20 – 31 มีนาคม 2562
1-10 พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
ผู้บริหารโรงเรียนกับหัวหน้าหน่วยงาน

7.2 ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)
ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

กิจกรรม
วิจัย
ทา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
1 ปีการศึกษา
1 ปีการศึกษา
1 ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
8. เครื่องมือทางการบริหารที่นามาใช้ควรมีอะไรบ้าง
8.1 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล/อาเภอ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564)
รายการพิจารณาที่ต้อง
ปีงบประมาณ
ด้าน
กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ดาเนินการเร่งด่วน
หลักสูตรสถานศึกษา/
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจา
2562
หลักสูตรสถานศึกษา
ท้องถิ่น/อาชีพ/ภาษา
ตาบล
บุคลากรครบชั้นและ
2562
อาคารสถานที่/บุคลากร
จัดทาแผนพัฒนาครู , วางแผนอัตรากาลัง
ความสามารถเฉพาะบุคคล
เข้าร่วมประชุมหรือเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์
การทา MOU ร่วมกับ
ติดต่อและชี้แจงวัตถุประสงค์
2563
ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่
หน่วยงานอื่นๆ
ก่อนที่จะขอความร่วมมือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
2564

ติดตามและประเมินผล

แบ่งระยะการติดตามและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน

ติดตามและประเมินผล

หน่วยงานที่ขอความ
ร่วมมือ
ต้นสังกัด
ต้นสังกัด/โรงเรียน
ใกล้เคียง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ต้นสังกัด/โรงเรียน
ใกล้เคียง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
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8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การ
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล
เพื่อให้เกิดคุณภาพแก่
2. พัฒนาหลักสูตร
ผู้เรียนและชุมชน
8.3 แผนอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร
ประเภทครู
ปัจจุบัน
1. ครูที่เป็นข้าราชการ
จานวน 23 คน
2. ครูที่เป็นอัตราจ้าง
จานวน 3 คน
3. ครูที่เป็นพนักงานราชการ
จานวน 1 คน
8.4 แผนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม

วิธีดาเนินการ
คณะครูจัดทาโครงการ, กาหนดเป้าหมาย
ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลใน
แผนปฏิบัติการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ความต้องการ
จานวน 3 คน
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 เดือน

ผู้อานวยการโรงเรียน/ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1 เดือน

ผู้อานวยการโรงเรียน/ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการได้มา
ย้าย/บรรจุ
สรรหา
สรรหา

งบประมาณ
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กิจกรรม
การขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ชุมชนเข้าถึง

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

✓

✓

การทา MOU ร่วมกับ
กระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
✓

✓

กระทรวง
พลังงาน

กระทรวง
ศึกษาธิการ

✓

✓

8.5 หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อสร้างคุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น หลากหลายทางภาษาและอาชีพ สร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
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9. การประเมินความก้าวหน้าความสาเร็จและการรายงานต่อสาธารณชน
กาหนดเป้าหมาย
นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีการวัด
จานวนผู้จบการศึกษา

นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่
ติดตามการเข้าศึกษาต่อ
มีการแข่งขันสูงของจังหวัด
- จานวนผู้เข้าใช้สถานที่
โรงเรียนอานวยความสะดวกด้านสถานที่แก่ชุมชน
- จุดประสงค์ในการเข้าใช้สถานที่
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลต่างๆที่ได้รับ

เครื่องมือวัด
การวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่เป็นไปตามระเบียบการจบการศึกษาภาค
บังคับ
แบบติดตาม
- แบบบันทึกการเข้าใช้
- หนังสือขอเข้าใช้สถานที่
รางวัลระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
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ผลการทดสอบ O-NET , NT , RT
ภาคีเครือข่าย/ชุมชน

ผลคะแนนของนักเรียน
- จานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วม
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การวัดผลประเมินผลผู้เรียนจากการทดสอบระดับชาติ
- แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ

10. การนับถอยหลังจากวันนี้ถึงก่อน 16 พ.ค. 2562 จะกาหนด Timeline อย่างไร
เขตพื้นที่
ม.ค. – ก.พ. 62

-กาหนดแผนพัฒนา

โรงเรียน
ก.พ. – มี.ค. 62

-เตรียมหลักสูตร

ชั้นเรียน
มี.ค. – เม.ย. 62

- ครูผู้สอนเตรียมแผนการจัด

ผู้เรียน
เม.ย. – พ.ค. 62

- ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

ผลสัมฤทธิผ์ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.1 กระบวนการ 1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ดาเนินงาน
ความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู
ดังนี้

ตลอดปี
การศึกษา
2562

ร่องรอย/หลักฐาน
1.1.1
- รายงานการประชุม
- แผนการจัดการเรียนรู้

- มีการประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน

- กิจกรรมรักการอ่าน

เรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านเขียน
ปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายและ

- กิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง

ต่อเนื่อง

- สรุปผลการประเมินผล

- ให้นักเรียนอ่านทุกวัน อ่านทุกคน

การจัดกิจกรรม

อ่านเป็นกลุ่ม อ่านเป็นรายบุคคล โดย
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

1.1.2
- แผนปฏิบัติการประจาปี

ให้นักเรียนพัฒนาการอ่าน ทุกวัน เวลา
12.30 – 13.00 น.

โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกการประชุม

- ให้นักเรียนเขียนทุกวัน เขียนทุกคน

- คาสั่งการปฏิบัติงานของ

จัดทาบันทึกการอ่าน
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการนา

โรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม

ความรู้สู่การปฏิบัติ
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการนา

ของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู

ความรู้สู่ปฏิบัติด้วยวิธีการ
หลากหลายและต่อเนื่อง

- แฟ้มสะสมงานของ
ผู้บริหาร

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดทาสื่อหรือนวัตกรรม

1.1.3
- ภาพกิจกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาสื่อ
หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและ

- สื่อนวัตกรรม
- แบบตอบรับ/

ต่อเนื่อง
- ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการ

แบบสอบถาม จาก
google form

สื่อสารและการสอน
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ตัวชี้วัด

กรอบการดาเนินงาน
1.1.4 มีการวางแผนการนิเทศและ
ติดตาม
- มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
ตลอดปี
ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิต
การศึกษา
สื่อ นวัตกรรมการเรียน
2562

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- สื่อหรือนวัตกรรมที่ครู
และนักเรียนผลิต

1.1.5 การสรุปติดตามรายงานผล
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.2 ผลการ

การสอน

- มีการสรุปติดตามรายงานผลและ

- สรุปผลรายงานการใช้
สื่อนวัตกรรม

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

1.1.4

ได้แก่

- แบบการนิเทศ

1. กิจกรรมรักการอ่าน

- ตารางการนิเทศ/ปฏิทิน

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา
3. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

นิเทศ

โครงงาน
4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

- บันทึกการประชุม

5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ผลไปปรับปรุงพัฒนา
1.1.5

- มีนักเรียนที่มีความสามารถในการ

ดาเนินงาน ระดับ อ่านและการเขียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ประถมศึกษา
ขึ้นไป

- คาสั่ง
- บันทึกผลการนิเทศ/นา

สิ้นปี
การศึกษา
2562

- รายงานผลการ
- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ทดสอบความสามารถใน
- รายงานการประชุม
การอ่านและการเขียน
วิชาภาษาไทย
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กรอบการดาเนินงาน
ร่องรอย/หลักฐาน
2.1 กระบวนการ 1. การมีส่วนร่วมจัดทาแผนจาก
ตลอดปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงาน
หลายภาคส่วน
การศึกษา
จัดการศึกษาของ
2562
สถานศึกษา
2. การมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- แผนปฏิบัติการประจาปี
ชัดเจน
โครงการ/กิจกรรม
3. การดาเนินการตามแผนอย่างมี
- รายงานผลการดาเนิน
ประสิทธิภาพ
4. การกำกับติดตาม ตรวจสอบการ

โครงการ

ทางานตามแผนปฏิบัติการ
5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

- รายงานประจาปีของ

6. มีร่องรอยการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา

โรงเรียน
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

7. มีการเผยแพร่ผลงาน/รางวัลที่

หน่วยงานต้นสังกัด

ได้รับ

- รายงานการประเมิน
คุณภาพโดยหน่วยงาน
ภายนอก
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ตัวชี้วัด
2.2 ผลการ
ดาเนินงาน

กรอบการดาเนินงาน
- มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการ
ยกย่อง และมีผู้นาไปประยุกต์ใช้หรือ

มี ผลงานเป็น
แบบอย่าง ได้รับ

ได้รับรางวัลสูงกว่าระดับเขตพนที่
หรือรางวัลระดับจังหวัด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
ตลอดปี
- แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา
โครงการ กิจกรรม
2562

- โล่รางวัล เกียรติบัตร
รางวัล

การยกย่องและมี
ผู้นาไป

- บันทึกการประชุม คาสั่ง

ประยุกต์ใช้หรือ
ได้รับรางวัลสูง

โรงเรียน หนังสือเชิญ
ประชุม ใบอนุโมทนาบัตร

กว่าระดับเขต

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม

พื้นที่หรือระดับ

- รายงานประจาปีของ

จังหวัด

โรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู

การปฏิบัติงานของ

- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รูปภาพ สมุดภาพ
กิจกรรมของโรงเรียน
- วิดีทศั น์รายงานผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระหลัก
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
กรอบการดาเนินงาน
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3.1 กระบวนการ

1. มีการจัดทาแผนและปฏิบัติตาม

ตลอดปี

- แผนพัฒนาคุณภาพการ

ทางาน

แผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

การศึกษา

จัดการศึกษาของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. มีการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพ

2562

สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการยก

3. มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายตามความเหมาะสมและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- รายงานประจาปีของ

สอดคล้องกับความต้องการ
4. มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม

โรงเรียน
- สมุดบันทึก โล่ เกียรติ

ที่หลากหลายตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ

บัตร รางวัล ภาพถ่าย

5. มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
6. มีการจัดให้มีการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนด้วยเครื่องมือที่
มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบ
หลากหลาย
7. มีการจัดให้มีระบบนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมพัฒนาสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
3. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
4. จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่อนาคต
ตัวชี้วัด ผล
การเรียนรู้
เฉลี่ย 5
กลุ่มสาระ

กรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ร่องรอย/หลักฐาน
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3.2 ผลการ

- มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย

ปลายภาค

- ผลคะแนนจากกลุ่ม

ดาเนินงาน

ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80 – 100

เรียน

สาระการเรียนรู้หลัก 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แผนงาน/โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- แผนการนิเทศภายใน
ของโรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้/
บันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน
- รายงานวิจัยชั้นเรียน
ของครูแต่ละคน
- เอกสาร/หลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิค
การสอนที่ใช้พัฒนา/
แก้ปัญหาผู้เรียน
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- ชิ้นงาน/ผลงานของ
นักเรียน
- แบบบันทึกขอมูล
นักเรียนรายบุคคล
- สมุดบันทึก โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย หรือภาคประชาสังคม
มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
4.1 การบริหาร 4.1.1 การบริหารงานตาม
ตลอดปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการ
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ
- มีแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตาม

การศึกษา
2562

จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

แผนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกแผน

- แผนปฏิบัติการประจาปี

- มีการบริหารจัดการงบประมาณที่

- รายงานประจาปีของ

มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษา

โรงเรียน
- รายงานสรุปโครงการ

4.1.2 การบริหารการเงินและพัสดุ
- มีการรายงานทางการเงินของ

- รายงานงบประมาณ
ประจาวัน

สถานศึกษา
- มีการการดาเนินการตามระเบียบ

- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ทะเบียนคุมงบประมาณ

พัสดุ
4.1.3 การดาเนินการตรวจสอบ

- คาสั่งมอบหมายงาน
- คาสั่งแต่งตั้ง

ภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ภายใน

รับจ่าย และดาเนินการตรวจสอบ

- คณะกรรมการได้ปฏิบัติ

ภายในสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน

หน้าที่ตามคาสั่ง มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- รายงานการตรวจสอบ

143

ภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

กรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ร่องรอย/หลักฐาน
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4.2 การระดม

- มีการระดมทรัพยากรจากภาคี

ภาคเรียน

- แผนพัฒนาคุณภาพการ

ทรัพยากรและ

เครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ

ละ 1 ครั้ง

จัดการศึกษาของ

การลงทุนเพื่อ
การศึกษา

ประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลาย

- แผนการระดม
ทรัพยากร

ภาคส่วนเพิ่มขึ้น

- เอกสารการบริจาคหรือ
การช่วยเหลือสนับสนุน
สถานศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ
- ภาพถ่าย หรือวีดีทัศน์
กิจกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด

กรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

ร่องรอย/หลักฐาน
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5.1

- ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน

ตลอดปี

- แผนงาน โครงการ หรือ

กระบวนการ

โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม

การศึกษา

กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา

ดาเนินงาน

สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาด้วย

ตัวชี้วัด
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บุคลากร
- ข้อมูลพื้นฐานศักยภาพ

วิธีการที่หลากหลายสอดคล้อง
ตามความต้องการ มีการ

ความต้องการจาเป็นใน
การพัฒนาครูและ บุคลากร

แลกเปลีย่ น เรียนรู้ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา และนา

ทางการศึกษา
- มีการพัฒนาศักยภาพครู

ความรู้มาใช้ ได้แก่
1) กิจกรรมการเข้ารับการ

และบุคลากรด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

อบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2) กิจกรรมพัฒนาตนเอง

- มีการจัดกิจกรรม PLC
- มีรายงานการพัฒนาตนเอง

3) กิจกรรมการบริหารแบบมี

และการนาความรู้ไปใช้

ส่วนร่วม

- มีการนิเทศติดตาม

4) กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

ประเมินการดาเนินงาน ตาม
กิจกรรมและ ระยะเวลาที่

5) กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานตาม

กาหนดใน แผนงาน
โครงการ

แผนปฏิบัติงานประจาปี
6) กิจกรรมนิเทศภายในงาน

- มีการนาผลการประเมิน ไป
พัฒนาและปรับปรุง การ

วิชาการและงานอื่น ๆของครูและ

พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

7) กิจกรรมการประเมินตนเอง
ประจาปี

- มีผลงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่

8) กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ

เป็นผลจากการพัฒนา

ผลการบริหารจัดการศึกษาจาก
กรอบการดาเนินงาน
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ทางวิชาชีพ
ร่องรอย/หลักฐาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
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5.2 ผลการ

- ครูและบุคลากร ได้รับการ

ตลอดปี

- สมุดบันทึก โล่ เกียรติ

ดาเนินงาน

พัฒนา ทางวิชาชีพตั้งแต่ ร้อย

การศึกษา

บัตร รางวัล ภาพถ่าย

ละ 90 - 100

2562
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 6 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
6.1 กระบวนการ - ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
ตลอดปี
- รายงานผลการ

ดาเนินงาน

การศึกษา

โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
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ปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการ

ครูและบุคลากรทางการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการกระทาผิด
วินัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

ศึกษา
- ภาพถ่าย วิดีทัศน์

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ผลการประเมินการ

มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็น

ปฏิบัติหน้าที่
- ทะเบียนประวัติ/กพ.7

แบบอย่างที่ดี และมีการสรุปรายงาน

- บันทึกลงเวลา

ผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ

และต่อเนื่อง

- ตรวจสอบหลักฐานการ

6.2 ผลการ

- ผู้อานวยการสถานศึกษาและครู

ตลอดปี

ร้องเรียนจากแหล่งต่าง

ดาเนินงาน

และบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูก

การศึกษา

เช่น สานักงานเขตพื้นที่

ร้องเรียน หรือถูกร้องเรียนแต่มีการ
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ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูล
ความผิดคิดเป็นเรื่องร้องเรียน
ร้อยละ 0

การศึกษา หรือ
สถานศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ร่องรอย/หลักฐาน
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7.1 กระบวนการ - สถานศึกษา มีการประชุมวางแผน

ตลอดปี

- แผนงาน/โครงการ

ดาเนินงาน

การศึกษา

- บันทึกการประชุม

2562

- เอกสารสิ่งพิมพ์ที่
เผยแพร่

งาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นาใน
การทางานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่าง

- สถานที่จัดให้บริการ
- รายงานผลการ

ต่อเนื่อง ทาให้ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและชุมชนในการ

ดาเนินงาน
- หลักฐานภาพถ่าย

พัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม

- วีดีทศั น์กิจกรรม

ศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างดี
และมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) กิจกรรมจัดทา PR และ
ข่าว/ป้ายประชาสัมพันธ์
2) กิจกรรมปฐมนิเทศ/ประชุม
ผู้ปกครอง
3) กิจกรรมวันสำคัญ
4) กิจกรรมวันวิชาการ
5) กิจกรรมการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
6) กิจกรรมการประชุมคณะ
กรรมการศิษย์เก่า
7) กิจกรรมการประชุมคณะ
กรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน
ตัวชี้วัด

กรอบการดาเนินงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ร่องรอย/หลักฐาน
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7.2 ผลการ

- สถานศึกษากับผู้ปกครองและ

ตลอดปี

- เอกสารสิ่งพิมพ์ที่

ดาเนินงาน

ชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน

การศึกษา

เผยแพร่

จานวน 15 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 100
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- รายงานผลการ
ดาเนินงาน
- หลักฐานภาพถ่าย
- วีดีทศั น์กิจกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
8.1 กระบวนการ - ผู้บริหารสถานศึกษากาหนด
มี.ค.2562
- แผนการรับนักเรียน
ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและจัดทาแผนการรับ
–
- แผนปฏิบัติการประจาปี
นักเรียน โดยมีข้อมูลนักเรียนในวัย
เรียนที่เป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตาม

8.2 ผลการ
ดาเนินงาน

พ.ค.2563

- โครงการ/กิจกรรม
- รายงานประจาปีของ

แผนอย่างจริงจัง ทางานเชิงรุก
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

โรงเรียน
- รายงานเกณฑ์เด็กเข้า

ติดตามประเมินผลและรายงานผล

เรียนและการคงอยู่ของ

การรั
เรียนอย่
นระบบ
- นักบเรีนัยกนได้
เข้าเรีายงเป็
นหร
ือการรับ
นักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับ

ภาคเรียนที่
1 ปี

นักเรียน ร้อยละ 100

การศึกษา
2562

นักเรียนในวัยเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
9.1 กระบวนการ - มีแผนงาน/โครงการส่งเสริม
ดาเนินงาน

สนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน
มีคณะกรรมการดาเนินงานและ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
มี.ค.2562
-การบันทึกและสรุปผล
–

การสัมภาษณ์ผู้เรียนและ

มิ.ย.2563

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ

ต่อ

วางแผนและดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้

- การกำกับดูแลนักเรียน
เพื่อไม่ให้มีการออก

และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
อย่างหลากหลาย มีการสรุปรายงาน

กลางคัน
- เอกสารหลักฐาน

ผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต้น

เกี่ยวกับระบบติดตาม

สังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ มี

นักเรียนให้กลับเข้ามา

ร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน
9.2 ผลการ
-สามารถตรวจสอบได้
สถานศึกษากากบดูแลนักเรียน
ดาเนินงาน ระดับ ระหว่างเรียน ทาให้ไม่มีนักเรียนออก

ภาคเรียนที่

ประถมศึกษา

กลางคันหรือมีนักเรียนออกกลางคัน

ปีการศึกษา

แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้า
เรียน และนักเรียนที่จบ ชั้น ป.6 ได้
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เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ 100

1

เรียน
- สรุปผลและข้อมูล
การศึกษาต่อของนักเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 10 ผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตัวชี้วัด
กรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
1. การวางแผน - การวางแผนและกระบวนการ
ตลอดปี
ครูและ - หลักฐาน ร่องรอยการ
และกระบวนการ ทางานมีความเหมาะสมและ
การศึกษา
บุคลากร วิเคราะห์นโยบายของ
ทางาน

สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระดับ มากที่สุด
- นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
คือ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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ทางการ
ศึกษาทุก

กระทรวงศึกษาธิการหรือ
สานักงานคณะกรรมการ

ท่าน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนพัฒนาคุณภาพการ

ใหม่
- จัดทาป้ายคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ

จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

- แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม

- จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา

- สรุปผลการประเมิน

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3
จานวน 200 ชั่วโมง/ปี

โครงการหรือรายงานผล
การปฏิบัติงาน

- การท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว และ
ท่องอาขยาน

- ข้อมูลการสอบถาม
ความพึงพอใจครู

- กาหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”

ผู้บริหาร นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนหรือ

- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
- ภาพถ่าย วิดีทัศน์
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ตัวชี้วัด
2. มีผลงานที่

กรอบการดาเนินงาน
- มีผลงานที่แสดงให้เห็นความคิด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
ครูและ

แสดงให้เห็น
ความคิดริเริ่ม

ริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะ
ผู้นา ระดับมากที่สุด

การศึกษา
2562

สร้างสรรค์และ
สะท้อนภาวะผู้นา
ระดับมากที่สุด
3. ประโยชน์ของ - ประโยชน์ของผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ที่ส่งผลต่อการ
การศึกษา ระดับมากที่สุด
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
มากที่สุด

บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทุก
ท่าน

ตลอดปี
การศึกษา

ครูและ
บุคลากร
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ทางการ
ศึกษาทุก
ท่าน

ร่องรอย/หลักฐาน

