แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รงั สรรค์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
การให้ความเห็นชอบเอกสารกษาขัน
สานักงานคณะกรรมการการศึ
้ พื้นฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี
กระทรวงศึ
กานายครุ
ษาธิราษฎร์
การรังสรรค์)
ของโรงเรี
ยนบ้านตลาด(ค

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี
ของโรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์)
………………………………………………
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์
รังสรรค์)
ครั้งที่ .....๑....../.....๒๕๖๒......เมื่อวันที่..๒๒......เดือน...........กุมภาพันธ์...........พ.ศ. .....๒๕๖๒.......
ได้พิจารณาแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี (ปี การศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๕) ของโรงเรี ยน
บ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์) แล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี

(ลงชื่อ).......................................................................
( นายบรรจง ชูจตั ุรัส )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์)

คานา
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) ได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ) เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการบริ หารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยให้มีความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น แผนปฏิบตั ิราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บ ัติ ราชการ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานและ
แผนปฏิ บตั ิ ราชการ ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัยภู มิ เขต ๓ รวมทั้ง แผนปฏิ บ ตั ิ
ราชการ จังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การที่ เกี่ ยวข้อง คือ การสร้ าง
โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต และเพื่อให้การบริ หารงานในโรงเรี ยนบ้านตลาด(คา
นายครุ ราษฎร์รังสรรค์)ได้ใช้เป็ นกรอบทิศทางการดาเนินงานในระยะ ๔ ปี ได้อย่างเชื่ อมโยงสัมพันธ์
กัน
จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ น การ
บริ หารงานของโรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีข้ ึน อัน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ทา คณะครู นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายที่อานวยความสะดวก
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ) ฉบับนี้ ให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรี ใส)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านตลาด (คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์ )

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คานา
สารบัญ
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป

๑

ส่ วนที่ ๒ การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจาเป็ น

๑๔

ส่ วนที่ ๓ ทิศทางของสถานศึกษา

๓๒

ส่ วนที่ ๔ กลยุทธ์โรงเรี ยน

๓๘

ส่ วนที่ ๕ กลยุทธ์สู่ BALANCED SCORECARD (BSC)

๔๐

ส่ วนที่ ๑
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์)เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๑๓ บ้าน
ตลาด ตาบลกุดน้ าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๘ พื้นที่ที่ ๑๔ ไร่ ๒
งาน ๔ ตารางวา ที่ราชพัสดุหมายเลข ชย. ๑๕๔๘ ที่ดินเลขที่ ๒๔๙
ระวาง ๕๓๔๐II๐๒๔๔,๐๒๒๒
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตั้งแต่เริ่ มจัดตั้งโรงเรี ยนมาจนถึ งปั จจุบนั มีจานวนทั้งสิ้ น ๑๐ คน สาหรับ
ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนคนปั จจุบนั คือ นายศักดิ์ สิทธิ์ ศรี ใส ซึ่ งได้ยา้ ยมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
บ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) ตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ปั จจุบนั โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) มีอาคารเรี ยนที่ได้รับจัดสรรจานวน
๓ หลัง รวม ๑๒ ห้อง ห้องผูบ้ ริ หาร ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ส้วม ๔
หลัง ๑๖ ที่ สนามเด็กเล่น ถังเก็บน้ าฝน ๒ ชุด
จานวนห้องเรี ยน ๘ ห้องเรี ยน จานวนครู ๘ คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑ คน นักการภารโรง ๑ คน จานวนนักเรี ย น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖

๑๐๕ คน เปิ ดสอนตั้ง แต่ช้ ันอนุ บ าล ถึ ง ชั้น

๒

๒. สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) ทิศตะวันตกของหมู่บา้ น ชาวบ้านประกอบ
อาชี พทางการเกษตรเป็ นหลักโดยมีการปลูกข้าว ข้าวนาปี มันสาปะหลัง อ้อย พริ กและอาชี พช่ าง
ก่อสร้าง ทั้งช่างปูน ช่างไม้ โดยมีผรู ้ ับเหมาในหมู่บา้ นมากกว่า ๑๐ ราย
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) มีหมู่บา้ นในเขตบริ การ ๒ หมู่บา้ น คือบ้าน
ตลาด หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๑ มีครัวเรื อน ๓๕๑ ครอบครัว ประชากร ชาย ๕๒๗ คน หญิง ๕๘๔ คน รวม ๑,๐๙๑ คน
หมู่ที่๑๓ มีครัวเรื อน ๑๗๘ ครอบครัว ประชากร ชาย ๒๘๕ คน หญิง ๒๕๓ คน รวม ๖๓๘ คน
รวม

มีครัวเรื อน ๕๒๙ ครอบครัว ประชากร ชาย ๘๑๒ คน หญิง ๘๑๗ คน รวม ๑,๗๒๙ คน

๓. ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
โดยรองอามาตย์เอก หลวงสรรพกิ จโกศล นายอาเภอจัตุรัส เป็ นผูจ้ ดั ตั้ง โดยอาศัยศาลาการเปรี ยญ
วัดจาปาทอง เป็ นที่เรี ยนจึงได้ชื่อว่า โรงเรี ยนวัดจาปาทอง เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เลิกล้ม
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เดือน กันยายน ได้กลับมาเปิ ดทาการสอนใหญ่โดยมี นายแก้ว รักมณี เป็ น
ครู ใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ยา้ ยมาสร้างอาคารเรี ยนถาวรที่บริ เวณที่ปัจจุบนั และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรี ยน
เป็ น โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์)มาจนปัจจุบนั
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทาการสอน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา
ปัจจุบนั เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ นักเรี ยนทั้งสิ้ น ๑๑๑ คน

๓

ข้ อมูลผู้บริ หาร
พุทธศักราช ๒๔๕๘ รองอามาตย์เอกหลวงสรรพกิจโกศล จัดตั้งโรงเรี ยน และเลิกล้มไปเมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ปี พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้มีการจัดตั้งขึ้นอีกโดยมีรองอามาตย์เอกขุนนริ นทร์ บริ รักษ์
เป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้นอีกครั้งและมีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนตามลาดับดังนี้
๑. นายแก้ว รักมณี

พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗ (ครู ใหญ่)

๒. นายสุ ดใจ รุ จาคม

พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๑

(ครู ใหญ่)

๓. นายแก้ว อาจศิริ

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒

(ครู ใหญ่)

๔. นายเที่ยง มณี นุษย์

พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๔

(ครู ใหญ่)

๕. นายหวาด คาจุมพล

พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๒๓

(ครู ใหญ่)

๖. นายชิงชัย อุทยั สาร์

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗ (ครู ใหญ่)

๘. นายรัตน์ บุญญานุสนธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘ (ครู ใหญ่)
๙. นายบุญส่ ง ประเสริ ฐศรี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๐

(อาจารย์ใหญ่)

๑๐. นายปรี ชา อยูภ่ กั ดี

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙

(ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)

๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรี ใส

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบนั (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)

๔

แผนผังโรงเรียนบ้ านตลาด(คานายครุราษฎร์ รังสรรค์ )

โรงอาหาร
โรงอาหาร
โรงอาหาร

ห้ องน ้า

ห้ องน ้า

๑ ๑
Y อาคาร
อาคาร

ห้ องน ้า

อาคาร ๒

ห้ องน ้า

ลานกีฬา

อาคาร
อาคาร
๓
๓

สนามเด็กเล่น

สระน ้า

๕

๔. ข้ อมูลครู และบุคลากร
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

อายุ

ตาแหน่ ง/

ราชการ

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

๑

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรี ใส

๕๐

๒๘

ผอ./ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริ หารการศึกษา

คณิ ตศาสตร์ ป.๖

๒

นางพรรณวดี ศรี ใส

๕๐

๒๖

ครู /ชานาญการพิเศษ

ค.บ.

จิตวิทยาและการแนะแนว

ประจาชั้นป.๖

๓

นายอดุลย์ อาจศิริ

๕๙

๒๐

ครู /ชานาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

ประจาชั้นป.๒

๔

นางอรสา บุญโยธา

๕๐

๒๗

ครู /ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บรรณารักษ์

ประจาชั้นป.๓

๕

นางถาวร ร่ มสุข

๕๙

๔๐

ครู /ชานาญการพิเศษ

ค.บ.

การวัดผลการศึกษา

ประจาชั้น ป.๑

๖

นางสาวอ้อย อาจศิริ

๕๗

๓๕

ครู /ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.

ภาษาไทย

ประจาชั้น ป.๕

๗

นางสาวกัญญา คู่ชยั ภูมิ

๕๑

๒๓

ครู /ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

อนุบาล ๒-๓

๘

นางสาวรจนา ชุมหิ น

๒๘

๒

พนักงานราชการ

ค.บ

ภาษาอังกฤษ

ประจาชั้น ป.๔

๙

นายธนายุทธ ลานรัก

๓๓

๘

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศษ.บ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ป.๑-ป.๖

๑๐ นางสาวนุสรา โคตรบารุ ง

๒๓

-

ธุรการ

ปวส.

บัญชี

-

นักการภารโรง

ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

๑ นายไสว โคตรบารุ ง

๕๒

ประสบการณ์
การสอน(ปี )
-

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้ างด้ วยเงิน

ป.๖

-

-

งบประมาณ

๖

มีครู ที่สอนตรงตามวิชาเอก

๑

คน

มีครู ที่สอนตามความถนัด

๗

คน

การศึกษาปฐมวัย
สัดส่ วนของจานวนนักเรี ยน : ครู

๒๔ : ๑

สัดส่ วนของจานวนนักเรี ยน : ห้อง

๑๒ : ๑

ประถมศึกษา
สัดส่ วนของจานวนนักเรี ยน : ครู

๑๑.๕๗ : ๑

สัดส่ วนของจานวนนักเรี ยน : ห้อง

๑๓.๕๐ : ๑

๕. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
มีอาคารเรี ยนที่ได้รับจัดสรรจานวน ๓ หลัง รวม ๑๔ ห้อง ห้องผูบ้ ริ หาร ๑ ห้อง ห้องดนตรี
๑ ห้อง ส้วม ๔ หลัง ๑๕ ห้อง สนามเด็กเล่น ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องสหกรณ์และห้อง
พยาบาล ๑ ห้อง ห้องจริ ยธรรม ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ถังเก็บน้ าฝน ๓ ชุด
จานวนห้องเรี ยน ๘ ห้องเรี ยน
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ

๗๐ ของรายรับ

๗

๖. ข้ อมูลสภาพชุ มชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๗๒๙ คน

ชาย ๘๑๒ คน

หญิง ๘๑๗ คน หมู่ที่ ๑ มีประชากร ๑,๐๙๑คน หมู่ที่ ๑๓ มีประชากร ๖๓๘ คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่
ด้านหน้าของโรงเรี ยนติดถนนกับถนน ด้านข้างและด้านหลังของโรงเรี ยนล้อมรอบด้วยที่ทากินของชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ และ
บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ อาชีพหลักของประชากรส่ วนใหญ่ คืออาชีพการเกษตรเช่น ทานา ทาไร่ ออ้ ย ไร่ ขา้ วโพด ไร่ มนั
สาปะหลัง ไร่ พริ ก ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จกั
โดยทัว่ ไป คือการทาบุญวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง เป็ นต้น
๒) ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คนส่ วนใหญ่
ฐานะค่อนข้างยากจน
๗. โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์)จัดการสอนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์
รังสรรค์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ และกาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนดังนี้

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ระดับประถมศึกษา
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

สาระพืน้ ฐาน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิ ตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. ภาษาต่างประเทศ

๘

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวมเวลาเรี ยนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๐๔๐

๑๐๔๐

๑๐๔๐

๑๐๔๐

๑๐๔๐

๑๐๔๐

รวมเวลาเรี ยนสาระพื้นฐาน
สาระเพิม่ เติม
๑. หน้าที่พลเมือง
๒. การป้ องกันการทุจริ ต
รวมเวลาเรี ยนสาระเพิม่ เติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุมนุม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๙

๘. แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๕๐ ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด ๓,๐๐๐ เล่ม
การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ สปช.
ห้องสมุดจานวนนักเรี ยนที่ใช้หอ้ งสมุดในปี การศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑๐ คนต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐ ของ
นักเรี ยนทั้งหมด มีประเภท หนังสื อ วารสาร นิทาน หนังสื ออ้างอิง
๒) ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

จานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

จานวน ๑ ห้อง

ห้อง (ระบุ)ดนตรี ไทย

จานวน ๑ ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์

จานวน ๔ เครื่ อง

ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ๒ เครื่ อง
ใช้เพื่อสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ๑ เครื่ อง
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ ๑ เครื่ อง
๔) แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
แหล่ งเรียนรู้ ภายใน
หมายเหตุ
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรี ยน
๒. การสื บค้นทางอินเตอร์เน็ต
๓. แหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงเรี ยน

๑๐

๕) แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน

แหล่ งเรียนรู้ ภายนอก
หมายเหตุ
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้
๑. เดินทางไกลและแรมคืนลูกเสื อ-เนตรนารี ร.ร.บ้านตลาด
๒. ศาลตาปู่ ประจาหมู่บา้ น(เจ้าพ่อขุนโสม) บ้านตลาด
๓. วัดจาปาทอง บ้านตลาด
๔. องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดน้ าใส
๕. ศูนย์เรี ยนรู ้ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองในโรงเรี ยน

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้แก่ครู นักเรี ยน ในปี การศึกษาที่รายงาน
๖.๑) ชื่อ-สกุล นายอุดม บุญญานุสนธิ์ ให้ความรู ้เรื่ อง ประวัติหมู่บา้ นตลาด
๖.๒) ชื่อ-สกุล ร.ต.ต.จัด เขตจัตุรัส

ให้ความรู้เรื่ อง ดนตรี ไทย

๖.๓) ชื่อ-สกุล นายประนอม ลานรัก

ให้ความรู ้เรื่ อง ผญา หมอสู่ ขวัญ

๖.๔) ชื่อ-สกุล นายหมื่น ทองจารู ญ

ให้ความรู้เรื่ อง การเส็งกลอง การจักสาน

๑๑

๘.ระบบโครงสร้ างการบริหารสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์) มีการบริ หารและจัดการศึกษา ตามรู ปแบบแนวทางการบริ หารและจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ยึดหลักการกระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึกษา โดยจัดโครงสร้างการบริ หารดังนี้
โครงสร้ างการบริหารงาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

งานวิชาการ

- งานสานักงาน
- การพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การวัดผลและประเมินผล
- การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
- การจัดทาทะเบียนนักเรี ยน
- การแนะแนวการศึกษา
-การส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
- การแหล่งเรี ยนรู ้
- การพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
- การพัฒนาห้องสมุด
- การนิเทศการศึกษา
- การดาเนินงานศูนย์เครื อข่าย
- การประกันคุณภาพภายใน
- การส่งเสริ ม สนับสนุน
ประสานความร่ วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ
การศึกษา
ดเลือกหนั
๙.- การคั
ผลการด
าเนิงสืนอและ
งาน
แบบเรี ยน

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

งานงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

- งานสานักงาน
- การบริ หารการเงิน
และงบประมาณ
- การบริ หารการบัญชี
- การดาเนินงานพัสดุ
- การระดมทรัพยากร
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานสานักงาน
- การวางแผนอัตรากาลัง
- การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
- การย้าย โอน
- การขอเครื่ องราช
อิสริ ยาภรณ์
- การเลื่อนตาแหน่ง
- การลา การไปราชการ
- การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
- การส่งเสริ มและพัฒนา
- การประเมินวิทยฐานะ
- การยกย่องเชิ ดชูเกียรติ
- งานวินยั และการลงโทษ
- การส่งเสริ มวินยั คุณธรรม
และจริ ยธธรรม
- การส่งเสริ มมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- การทาทะเบียนประวัติ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย
- การแต่งตั้งและมอบหมาย
งาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริหารทัว่ ไป

- งานสานักงาน
- การจัดระบบบริ หารและ
พัฒนาองค์กร
- การวางแผนการบริ หาร
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
- การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ
- งานธุรการ
- การรับนักเรี ยน
- การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
- การส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน
- งานควบคุมภายใน
- การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานลูกจ้างและการบริ การ
- งานสมาคมผูป้ กครอง๑๒
- งานโรงเรี ยนกับชุมชน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑๒

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ปี การศึกษา ๒๕๖๒
ความสามารถ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับโรงเรี ยน

ระดับสพฐ.

ระดับประเทศ

ด้านภาษา

๖๗.๕๘

๔๕.๖๔

๔๔.๙๔

ด้านคานวณ

๘๓.๕๐

๔๖.๐๐

๔๖.๔๖

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

๗๕.๕๔

๔๕.๘๒

๔๕.๗๐

-การเปรี ยบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ปี การศึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๒
ปี การศึกษา

ปี การศึกษา

ร้อยละของผลต่าง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ระหว่างปี การศึกษา

ด้านภาษา

๗๖.๙๓

๖๗.๕๘

-๙.๓๕

ด้านคานวณ

๘๐.๘๑

๘๓.๕๐

+๒.๖๙

ด้านเหตุผล

๖๕.๑๐

ไม่มีการทดสอบ

+๑.๒๖

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

๗๔.๒๘

๗๕.๕๔

ความสามารถ

๑๓

๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
๔.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๖๒
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา

ระดับโรงเรี ยน

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

๕๕.๔๕

๔๗.๙๕

๔๙.๐๗

คณิ ตศาสตร์

๓๕.๖๓

๓๑.๖๐

๓๒.๙

วิทยาศาสตร์

๓๙.๓๖

๓๔.๓๐

๓๕.๕๕

ภาษาอังกฤษ

๒๔.๘๔

๓๐.๘๖

๓๔.๔๒

รวมทั้ง ๔ วิชา

๓๘.๘๒

๔.๒ เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET)ปี การศึกษา ๒๕๖๐– ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา

ร้อยละของผลต่าง

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ปี การศึกษา ๒๕๖๒

ภาษาไทย

๖๓.๒๗

๕๕.๔๕

-๗.๘๒

คณิ ตศาสตร์

๔๕.๔๒

๓๕.๖๓

-๙.๗๙

วิทยาศาสตร์

๔๘.๒๕

๓๙.๓๖

-๘.๘๙

ภาษาอังกฤษ

๔๑.๘๘

๒๔.๘๔

-๑๖.๙๖

รวมทั้ง ๔ วิชา

๔๙.๗๐

๓๘.๘๒

-๑๐.๘๘

ระหว่างปี การศึกษา

ส่ วนที่ ๒
การศึกษาสภาพปัญหาความต้ องการจาเป็ น
เป็ นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เพื่อนาไปสู่ การกาหนด
ความต้องการจาเป็ นในการแก้ปัญหา และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ สรุ ป
ประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)ปรากฏว่ามี “อุปสรรค” มากกว่า “ โอกาส” โดยสรุ ป ดังนี้
โอกาส (Opportunities : O)
อุปสรรค (Threats : T)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม S
ผูป้ กครองและชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่
ยัง่ ยืน เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป
สังคมมีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน มีความผูกพัน
ระหว่างครอบครัว ญาติ และเพื่อนบ้านเป็ นอย่างดี
ชุมชนให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในด้านต่างๆ
เป็ นอย่างดี
ชุมชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและ
เก็บออม
ด้านเทคโนโลยี T
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดให้
ความสาคัญและมีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้ได้รับข้อมูลที่
รวดเร็ วและทัว่ ถึง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม S
ผูป้ กครอง และชุมชนส่ วนใหญ่ไปทางานต่างถิ่น
ทิ้งลูกหลานให้อยูต่ ามลาพัง หรื ออยูก่ บั คนชรา
สังคมวัยรุ่ นหลงใหล ความสะดวกสบาย ใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย มัว่ สุ มอบายมุขมากขึ้น
วัฒนธรรม ประเพณี ในการครองเรื อนแต่งงานเมื่อ
อายุยงั น้อย
ด้านเทคโนโลยี T
ระบบการสื่ อสารในชุมชน ครอบครัวนักเรี ยนยังไม่
มี เช่นโทรศัพท์หมู่บา้ นหรื อ อินเตอร์ เน็ตไร้สาย

๑๕

โอกาส (Opportunities : O)
ด้านเศรษฐกิจ E
ผูป้ กครองบางส่ วนมีฐานะดี ให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษาและส่ งเสริ มให้ลูกได้รับการศึกษาเป็ นอย่าง
ดี
ชุมชนอยูอ่ ย่างพอเพียง หารายได้เสริ ม เช่น การปลูก
ผักสวนครัว การหาของป่ า

อุปสรรค (Threats : T)
ด้านเศรษฐกิจ E
ประชาชนส่ วนใหญ่มีภาระหนี้สิน หนี้กองทุนเงิน
ล้าน หนี้นอกระบบ
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศทาให้ราคาสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคมีราคาสู ง แต่ประชากรรายได้ต่า
ผูป้ กครองมีอาชีพเกษตรกรรม รายได้นอ้ ย ผลผลิต
ตกต่า ทาให้นกั เรี ยนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

ด้านการเมืองและกฎหมาย P
ด้านการเมืองและกฎหมาย P
กฎหมายให้สิทธิเสรี ภาพ ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ผูป้ กครองและชุมชนนิยมและเคารพในระบอบ
คลาดเคลื่อน ใช้สิทธิ ในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่ งผลให้
ประชาธิปไตย
นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
พระราชบัญญัติการศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน ผูป้ กครองบางส่ วนยังไม่เห็นประโยชน์และ
ร่ วมในการจัดการศึกษาทาให้การจัดการศึกษาตรง
ความสาคัญของการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา
กับความต้องการของท้องถิ่น
รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาทาให้
นักเรี ยนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

๑๖

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏว่ามี “จุดแข็ง” มากกว่า “จุดอ่อน” โดยสรุ ปดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S)
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1
ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1
โรงเรี ยนมีโครงสร้างด้านอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการ บุคลากรบางส่ วนไม่ใส่ ใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
บริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
มอบหมาย ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานไม่สัมฤทธิ์ ผล
โรงเรี ยนมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
และมีความล่าช้า
ตรงตามความรู ้ความสามารถ ส่ งผลให้การ
ปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ
มีการแบ่งโครงสร้างตาม SBM กระจายอานาจแบ่ง
งานตามความถนัด ทาให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ การและผลผลิต S2
1. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู้สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
2. โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยน
การสอน
3. โรงเรี ยนให้บริ การเครื่ องแบบ อุปกรณ์การ
เรี ยนฟรี ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนสู งขึ้น

ด้านการบริ การและผลผลิต S2
โรงเรี ยนให้บริ การทุกอย่าง แต่นกั เรี ยนเห็นคุณค่า
น้อยและหวงแหนสิ่ งที่ตนได้รับ
นักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้น ไม่แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า
สื่ อ อุปกรณ์ดา้ น ICT เมื่อเทียบกับจานวนนักเรี ยน
แล้วยังไม่เพียงพอ

๑๗

จุดแข็ง (Strengths : S)
ด้านบุคลากร M1
มีครู และบุคลากรอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นหรื อหมู่บา้ น
ใกล้เคียง ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ครู และบุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี
เสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั ทางราชการ ส่ งผลให้การ
พัฒนาโรงเรี ยนเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว
ครู มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้นในการทางาน
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
ด้านการเงิน M2
โรงเรี ยนได้รับงบประมาณจากเงินรายหัว และเงิน
ปั จจัยพื้นฐาน เงินเรี ยนฟรี ตามนโยบาย 15 ปี และ
นามาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
และทัว่ ถึง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ M3
สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ที่เพียงพอ ทาให้การ
ให้บริ การด้านการศึกษามีประสิ ทธิภาพ
ด้านการบริ หารจัดการ M4
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลอย่ในหมู่บา้ น ทาให้ได้รับความเชื่ อมัน่
ความศรัทธาจากครู และบุคลากร ส่ งผลให้การ
บริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ
สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากร

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
ด้านบุคลากร M 1
ครู ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้จดั การเรี ยนการ
สอนไม่ตรงตามวิชาเอกที่เรี ยนจบมา
ครู บางส่ วนไม่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทาให้ผลสัมฤทธิ์ ไม่เป็ นไปตามที่ควร
ครู มีจานวนน้อยไม่ครบชั้นเรี ยน

ด้านการเงิน M2
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ
การนสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยัง
น้อยเกินไป
ด้านวัสดุอุปกรณ์ M3
วัสดุครุ ภณั ฑ์ไม่เพียงพอ ที่มีอยูก่ ็ชารุ ดเสี ยหาย
ขาดการดูแลรักษา ส่ งผลต่อการบริ การการศึกษา
ด้านการบริ หารจัดการ M4
การนิเทศติดตามเป็ นแบบกัลยาณมิตรทาให้ผู ้
ปฏิบตั ิไม่มีความเอาใจใส่ เท่าที่ควร

๑๘

สรุ ปผลการวิเคราะห์ /ประเมินศักยภาพของโรงเรี ยนบ้ านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์ )
ปรากฏว่า ปั จจัยภายนอกมี อุปสรรค มากกว่า โอกาส ส่ วนภายในมี จุดแข็ง มากกว่า จุดอ่อน กล่าวคือ
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) มีสถานภาพโน้มเอียงไปในตาแหน่งที่ “ไม่ เอือ้ แต่ แข็ง”
ทิศทางการกาหนดกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้ านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์ )
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์รังสรรค์)มีทิศทางที่จะดาเนินโครงการตามกลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ เป็ นกลยุทธ์
ทีไ่ ม่ เอือ้ แต่ แข็ง โดยเลือกการดาเนินงานที่กาลังดาเนิ นงานอยูไ่ ม่ขยาย (ชะลอ ปรับปรุ ง)

กรอบแนวคิดในการดาเนินงานพัฒนา
โรงเรียน Fโ
อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
อุดมการณ์
เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั ในฐานะที่เป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็ นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่ เรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่
แข็งแกร่ งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืนในอนาคต
หลักการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
๑.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม เป็ นผูม้ ี
จริ ยธรรมในการดาเนินชี วติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ใฝ่ รู ้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ที่พอเพียงต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวติ ส่ วนตน สามารถเผชิ ญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็ น
ประชาธิปไตย
๒.หลักการจัดการศึกษาเพือ่ ความเป็ นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู ้และ
ทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุ จริ ต มีความมุ่งมัน่ ขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลกั ษณะนิสัยและทัศนคติที่พึง
ประสงค์ เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก
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๓.หลักแห่ งความเสมอภาค คนไทยทัง่ ปวงต้องมีสิทธิ์ เสมอกันในการรับการศึกษา
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรื อความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม
๔.หลักการมีส่วนร่ วม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการจัดการศึกษา
ร่ วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริ มสร้างเอกลักษณ์ศกั ดิ์ศรี และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
๕.หลักแห่ งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้ วยสาระสาคัญ ๔ ประเด็น
๑. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
๒. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
๓. การจัดการศึกษา
๔. แนวนาสู่ การปฏิบตั ิ
มาตรฐานที่ ๑ อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวติ เพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปั ญญาธรรม คุณธรรมและ
วัฒนธรรม เพื่อคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ แต่
ต้นทุนต่า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรี ยน และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทางานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมัน่ ใจว่า
การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาชีวติ และสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติจริ ง
ตัวบ่ งชี้
๑. อุดมการณ์
- ทุกฝ่ ายที่มีส่วนร่ วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนา
มนุษย์และสังคม
๒. การศึกษาเต็มตามสิ ทธิ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
- คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทัว่ ถึง
- คนไทยส่ วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิ ทธิ ในการศึกษาทุกรู ปแบบอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
๓. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม
- การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน
- ขอบข่ายและปริ มาณความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งในด้านการจัด
การกากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
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- ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ดอ้ ยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษาใกล้เคียงกัน และ
อยูใ่ นภูมิภาคเดียวกัน
มาตรฐานที่ ๒ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข
เป้ าหมายของการจัดการศึกษา อยูท่ ี่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็ น "คนเก่ง คนดี และมีความสุ ข" โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ ปั ญญา ความรู ้และ
ทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรื อ คุณ ๕ ประการ
๑. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุ ขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี
๒. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ สัมพันธ์เชื่ อมโยงกับการพัฒนาชีวิต
๓. คุณประโยชน์ มีชีวติ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม ร่ วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม
๔. คุณภาพ มีชีวติ ร่ มเย็นเป็ นสุ ข พออยูพ่ อกิน เป็ นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี
๕. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริ ง ดาเนินชีวติ โดยกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต และมโนสุ จริ ต
เบญจคุณ อันเป็ นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และวิถีการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน ๓ ประการ คือ ขอจงมีความเพียรที่บริ สุทธิ์ ปั ญญาที่
เฉี ยบแหลม กาลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อตอบคาถามว่า "เราจัด
การศึกษาเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เรื่ องพระมหาชนก (สุ มน อมรวิวฒั น์, ๒๕๔๖) ดังนี้
๑. ความเพียรที่บริ สุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย
๑) ความสามารถ (performance and skills) เป็ นผูร้ ัก ใส่ ใจในหน้าที่การงาน มีทกั ษะทางภาษา ทักษะการสื่ อสาร
ทักษะการทางาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวติ ทักษะการคิดคานวณ ทักษะการค้นคว้าทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ
๒) คุณธรรมและจิตสานึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระทา ด้านความละอายชัว่ กลัวบาป
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญํูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตวั ความปรารถนาดีเอื้อเฟื้ อต่อกัน ความจริ งใจ และความ
ขยันหมัน่ เพียร และมีจิตสานึ กในการกระทา ด้านจิตสานึกความรับผิดชอบ จิตสานึกในคุณค่าของตนและผูอ้ ื่น จิตสานึกความ
เป็ นไทย จิตสานึกประชาธิปไตย
๒. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย
๓) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็ นผูร้ ู้จริ ง รู้ครบถ้วน รู้เหตุผล รู ้เท่าทัน รู ้เชื่ อมโยงความเป็ นไทยกับ
สากล รู ้จกั ตนเอง รู ้จกั สังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู ้วิธีทามาหากิน และสามารถนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวติ
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๔) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทางานเกิดการรับรู ้ จดจา และการคิด
อย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ คิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่ องเชื่อมโยง คิดสุ จริ ต คิดมีเหตุผล คิดเป็ น
ระบบ คิดเร็ ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่ อสารแก่ผอู ้ ื่นได้
๓. กาลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย
๕) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุ ขภาวะ (well being) ทางกายและจิต มี
ร่ างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุม้ กัน ภาวะโภชนาการดี บริ หารกาย เล่นกีฬา ท่าทางคล่องแคล่วร่ าเริ ง และมีสภาพจิตใจ
ที่แจ่มใส ไม่เครี ยด มีสุขภาพจิตดี มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีสุนทรี ยภาพ มีทกั ษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิด
ประโยชน์
ตัวบ่ งชี้
๑. กาลังกายกาลังใจที่สมบูรณ์
-คนไทยส่ วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพฒั นาการด้านร่ างกาย สมองและสติปัญญา และด้านจิตใจ เจริ ญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
๒. ความรู้และทักษะที่จาเป็ นและเพียงพอในการดารงชีวติ และการพัฒนาสังคม
-คนไทยส่ วนใหญ่ได้เรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
-คนไทยส่ วนใหญ่มีงานทา และนาความรู ้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
-ชุมชนหรื อสังคมส่ วนใหญ่มีการใช้หรื อสร้างภูมิปัญญาที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
๓. ทักษะการเรี ยนรู้และการปรับตัว
-คนไทยส่ วนใหญ่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ รู ้ทนั โลก และปรับตัวได้
๔. ทักษะทางสังคม
-คนไทยส่ วนใหญ่มีทกั ษะและความสามารถ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข และสามารถอยู่
ร่ วมกันได้อย่างสันติสุข
๕. คุณธรรมและจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
-คนไทยส่ วนใหญ่ดาเนินชีวติ โดยกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต และมโนสุ จริ ต
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษา
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน และการบริ หารที่เน้นสถานศึกษาเป็ นสาคัญ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (ผูเ้ รี ยนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรี ยนจาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรี ยนตรงตามความสนใจ และมีความสุ ขในการเรี ยน ครู รู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคล ครู
เตรี ยมการสอนและสื่ อที่ผสมผสานความรู ้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครู จดั บรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผูเ้ รี ยนเป็ นระบบที่สร้างสรรค์) ความสาเร็ จของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยน
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เป็ นสาคัญ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านบุคคล และปั จจัยด้านการบริ หาร ดังต่อไปนี้
๓.๑ ปัจจัยด้านบุคคล ผูเ้ รี ยนได้รับการเตรี ยมให้มีความพร้อมที่จะเรี ยน ครู เป็ นปูชนียบุคคล และเป็ นกัลยาณมิตร อุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและสังคม ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าที่เชี่ยวชาญ ผูจ้ ดั การที่ถ่อมตน และปูชนียบุคคล ผูป้ กครองและสมาชิกชุมชน
มีสานึก ใส่ ใจ และเต็มใจให้ความร่ วมมือ และมีส่วนร่ วมตรวจสอบในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และการจัดการศึกษา
๓.๒ ปั จจัยด้านการบริ หาร การบริ หารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีเอกภาพด้าน
นโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบตั ิ มีการกระจายอานาจลงสู่ ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริ หารจัดการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส เป็ นธรรม (good
governance) ซึ่งมีหลักการที่สาคัญ ๗ ประการ คือ หลักประสิ ทธิ ภาพ หลักความคุม้ ค่า หลักประสิ ทธิ ผล หลักความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ มีส่วนร่ วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม
ตัวบ่ งชี้
๑. ผลการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ม สานึกคุณค่าการเรี ยนรู ้ สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ และได้เรี ยนรู ้ตรงตามความต้องการ
ของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ
- ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาส่ วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทางาน และผูกพันกับงาน มี
อัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินยั ลดลง
- หน่วยงานที่ให้บริ การทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ
มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์
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- มีการพัฒนาสื่ อและการให้บริ การเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรู ปแบบเพิ่มขึ้น ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ของคนไทยทุกคน
๒. ผลการบริ หารที่สถานศึกษาเป็ นสาคัญ
- ผูเ้ รี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และสมาชิกชุมชนส่ วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิหน้าที่ของตน ส่ งผล
ให้ผรู้ ับบริ การ/ผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การการศึกษา
- ชุมชนซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานที่ให้บริ การการศึกษา ส่ วนใหญ่ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีความปลอดภัย ลดความ
ขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง
- มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสัง่ สมองค์ความรู ้ที่หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๔ แนวนาสู่ การปฏิบตั ิ
การสร้างวิถีการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวนาสู่ การปฏิบตั ิ ๓ ประการ ดังนี้
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๔.๑ การสร้างวิถีการเรี ยนรู ้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างสานึ ก ให้คนไทยเห็นคุณค่าของการศึกษา
โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ การสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ โดยการจัดสรร
แหล่งเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดย
การวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนเองชอบ การสร้างกาไร ให้คนไทย
สามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปทาประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้
๔.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรี ยนรู ้และกลไกการเรี ยนรู ้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนร่ วมวัย องค์กร/
สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่ อมวลชน องค์กรความรู ้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และการเรี ยนรู ้จากการวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู ้ใหม่ เป็ นเครื่ องมือสื บทอดและผสมผสานความรู ้
สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็ นเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม
๔.๓ กระทรวงศึกษาธิ การต้องเป็ นผูน้ าในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลาดับความสาคัญ ติดตามกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน สื่ อสารและเผยแพร่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องรู ้และเข้าใจบทบาทของ
มาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทามาตรฐานการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกที่จะช่วยพัฒนาให้
กิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กาหนด
ตัวบ่ งชี้
- มีการดาเนินงานเพื่อเสริ มสร้างวิถีการเรี ยนรู้ ของคนไทยทุกวิถีทาง
- มีการวิจยั ศึกษาสร้างเสริ ม และมีการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ และกลไกการเรี ยนรู ้ทุกประเภท
- มีการปรับปรุ งมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา สอดคล้อง
กับลาดับความสาคัญของความจาเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มีการจัดตั้ง และกากับการดาเนิ นงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุ ง ติดตามกากับ
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้ างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศสร้าง
คนไทยให้เป็ นคนดี และคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิ ยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มี ความเข้มแข็งทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็ น สามารถ สร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้
รวมถึ ง รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี อนั ดี ง ามของคนไทย และค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ วนรวมและประเทศชาติ เป็ นหลัก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด นโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เร่ งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒. เร่ งพัฒนาความแข็งแกร่ งทางการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและด้อยโอกาส
มีความรู ้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กนั ไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเขาสู่
การศึกษาระดับสู ง และโลกของการทางาน
๓. เร่ งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กบั
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสู ตรและการสอน การพัฒนา
ทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่ งมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้ครู เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริ หาร
จัดการ และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน สร้างความมัน่ ใจและ
ไว้วางใจ ส่ งเสริ มให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรี ยนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่ งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ ง และมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
การให้บริ การที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็ นอย่างดี
๖. เร่ งรัดปรับปรุ งโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวสิ ัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชดั เจน เป็ นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพ ที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมคุณภาพและ
ได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีขอ้ มูลสารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างพร้อมบริ บูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
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๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการให้บริ การที่ดี ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
เร่ งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่ งเสริ มการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม ปรับปรุ งระบบของ
โรงเรี ยน ให้เป็ นแบบร่ วมคิดร่ วมทา การมีส่วนร่ วมและการประสานงานสามารถ ใช้เครื อข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง
โรงเรี ยนกับโรงเรี ยน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคม
อื่น
๙. เร่ งปรับระบบการบริ หารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็ นธรรม ปราศจากคอร์ รัปชัน่ ให้
เป็ นปั จจัยหนุนในการเสริ มสร้างคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสาเร็ จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปั ญหาการคอร์ รัปชัน่
๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พฒั นาล้าหลัง และโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนต้องเสี ยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็ นไทย

พันธกิจ
๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร และค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วม เพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้ าประสงค์
๑. นักเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒั นธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณากา การมีเครื อข่ายการบริ หารจัดการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ ที่ ๒

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุม
ผูเ้ รี ยนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ ที่ ๓

การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ ที่ ๔

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ

ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีการดาเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ
๑. ผูจ้ บการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
๓. ผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จุดเน้ นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด ๖ จุดเน้นการดาเนินงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
๑. จุดเน้ นด้ านหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้มีการปรับปรุ งตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑.๑ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
๑.๒ โครงสร้างเวลาเรี ยนมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
๑.๓ สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
๑.๔ สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
๒. ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะที่สาคัญ สู่ มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
๒.๑ ผูเ้ รี ยนระดับก่อนประถมศึกษามีพฒั นาการด้าน ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
๒.๒ ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑ อ่านออก เขียนได้
๒.๓ ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
๒.๔ ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
๒.๕ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
๒.๖ ผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่ งเสริ มให้มีแรงจูงใจสู่ อาชีพ ด้านการแนะแนวและได้รับการ
พัฒนาความรู้ทกั ษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
๒.๗ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวติ และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
๒.๘ ผูเ้ รี ยนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
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๓. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๓.๑ ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา ใฝ่ เรี ยนรู ้ ใฝ่ ดี และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๒ ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทกั ษะการแก้ปัญหา และอยูอ่ ย่างพอเพียง
๓.๓ ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมัง่ มัน่ ในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
พหุ วฒั นธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๔. ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล ได้แก่
๔.๑ ผูพ้ ิการ
๔.๒ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูเ้ รี ยนในพื้นที่พิเศษ
๔.๓ ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
๔.๔ ผูเ้ รี ยนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรี ยน
๔.๕ ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการความคุม้ ครองและช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ
๒. จุดเน้ นด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา
๑.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจดั การเรี ยนรู ้ ที่ใช้ทกั ษะกระบวนการคิด รวมทั้งการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
๑.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่
ทันสมัย
๑.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิ เทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยน หรื อภาคส่ วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรี ยน
๑.๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครื อข่ายการเรี ยน การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่ วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
๑.๕ ครู จดั การเรี ยนรู ้สู่ประคมอาเซี ยน
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๑.๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครู มืออาชีพและยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สามารถบริ หารงานทุกด้านให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชน
๓. จุดเน้ นด้ านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
๒. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรื อซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๓. ผูป้ ระเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูป้ ระเมิน

๔. จุดเน้ นด้ านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ
๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรี ยนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่ วนการเรี ยนสายสามัญ
๒. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

๕. จุดเน้ นด้ าน ICT เพือ่ การศึกษา
๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็ นฐานเดียวกันในเรื่ องข้อมูลนักเรี ยน ข้อมูลครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLI T ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
๔. ผูเ้ รี ยนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรี ยนรู้

๓๑

๖. จุดเน้ นด้ านบริ หารจัดการ
๑. หน่วยงานทุกระดับบริ หารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครื อข่ายและรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาที่ไม่ผา่ นการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๓ สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจมีรูปแบบการบริ หาจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๔ สถานศึกษาบริ หารจัดการร่ วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)
๑.๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริ หารร่ วมกันในรู ปแบบ Cluster อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่พิเศษ
๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และต่อเนื่ อง
๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุ งระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่าย
รายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดับ มีการบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่ งเสริ มการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่ วน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อ
ปรับปรุ งพัฒนาการจัดการศึกษา

ส่ วนที่ ๓
ทิศทางของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนบ้านตลาด(คานายครุ ราษฎร์ รังสรรค์) เป็ นองค์กรในการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงพัฒนาสู่ มาตรฐานการศึกษา
ชาติ ครู ได้รับการพัฒนาเป็ นครู มืออาชีพ นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้และ คุณธรรมตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
๒.๑ จัดระบบบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาแก่ประชากรวัยเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
๒.๓ พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๒.๔ พัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้และคุณธรรมโดยใช้ วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น
๒.๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
๒.๖ ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นครู มืออาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal)
๓.๑ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักการบริ หารโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ประชากรในวัยเรี ยนได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างทัว่ ถึง
เสมอภาค
๓.๓ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผเู้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสู ตร
๓.๔ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
๓.๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓๓

นโยบาย และการดาเนินงาน
นโยบายของโรงเรียน
๑. ส่ งเสริ มการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยการพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ เทคนิคทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่ งเสริ มสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต
สร้างขวัญกาลังใจ และความมัน่ คงในชีวติ
๓. ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่ วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และรายวิชา โดยเน้น วิชา
พื้นฐานคือ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คอมพิวเตอร์ ให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมเสริ มในวิชา
พระพุทธศาสนา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเสริ มด้านสิ่ งแวดล้อม
๕. พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน โดยยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ มีความสุ ขในการเรี ยน
๖. ส่ งเสริ มสร้างคุณค่า และความเจริ ญงอกงาม ในชีวติ ของนักเรี ยน ในด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม มีภูมิคุม้ กันที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด การพนัน สื่ อลามก และการทะเลาะวิวาท
โดยใช้วฒั นธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น
๗. พัฒนารู ปแบบวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้น
การแสดงออกของนักเรี ยน ใช้ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน และกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างถูกต้อง
๘. พัฒนาระบบนิ เทศ กับ ติดตาม และรายงานผล อย่างต่อเนื่อง
๙. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบโครงสร้าง ระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน ให้มีความชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการความสัมพันธ์ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ใน
การบริ หารงานและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๑๐. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรี ยนให้เพียงพอ พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ร่ มรื่ น สวยงามให้เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๑๑. ติดตามประชากรวัยเรี ยน ให้มีการศึกษาเล่าเรี ยนตามหลักสู ตร
๑๒. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะ
ทุพโภชนาการ งดการบริ โภคขนมที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ งดขายน้ าอัดลมในโรงเรี ยน

๓๔

เป้าหมาย
๑. ด้ านการประกันโอกาสทางการศึกษา
๑.๑ เด็กในวัย ๔-๕ ขวบ ได้เข้าเรี ยนเตรี ยมความพร้อม ทุกคน
๑.๒ เด็กในวัยเรี ยนการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรี ยนทุกคนจนจบหลักสู ตร
๑.๓ นักเรี ยนที่จบชั้น ป.๖ ได้เข้าเรี ยนต่อทุกคน
๑.๔ เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าเรี ยน ตามความเหมาะสม
๑.๕ เฝ้ าระวัง และขจัดปัญหาอัตราการออกกลางคัน
๒. ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ เด็กวัยก่อนประถมศึกษา อายุ ๔-๕ ขวบ ได้รับการเตรี ยมความพร้อม
๒.๒ เด็กได้รับการเตรี ยมความพร้อมมีพ้นื ฐานทางด้านการเรี ยนรู ้ตามลาดับ
ขั้นพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒.๓ นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.๔ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีทุกสาระวิชา
๓. ด้ านการประกันประสิ ทธิภาพ
๓.๑ จัดให้มีนาดื่มสะอาดน้ าใช้ตลอดปี
๓.๒ นักเรี ยนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ปลอดน้ าอัดลม และขนมที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
๓.๓ นักเรี ยนทุกคน ได้รับบริ การอาหารเสริ ม(นม)
๓.๔ นักเรี ยนใช้หอ้ งสมุด และ ห้องปฏิบตั ิการ ต่างๆ รวมถึงสิ่ งแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
๓.๕ นักเรี ยนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการ ในชุมชน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
๔. ด้ านการประกันความปลอดภัย
๔.๑ นักเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนที่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย
๔.๒ นักเรี ยนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
๔.๓ นักเรี ยนทุกคนได้รับความคุม้ ครองสิ ทธ์ และได้รับความคุม้ ครองจาก
การล่วง ละเมิดทางด้านร่ างกายและจิตใจ
๔.๔ นักเรี ยนทุกคนได้รับความปลอดภัยจากสารเสพติด อบายมุข การถูก
รังแก หรื อทะเลาะวิวาท

๓๕

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ

เป้าหมายผลผลิตหลักและตัวชี้วดั
ผลผลิตหลักและตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลผลิตหลัก
ผลผลิตหลักที่ ๑
จัดบริ การการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ผลผลิตหลักที่ ๒
จัดบริ การการศึกษาระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ด้านปริ มาณ จานวนนักเรี ยนก่อนประถมศึกษาได้รับการ
เตรี ยมความพร้อม ๑๐๐ %
ด้านคุณภาพ นักเรี ยนที่จบชั้นอนุบาล ๒ ทุกคน มีความ
พร้อมเข้าเรี ยนชั้น ป. ๑
ด้านปริ มาณ นักเรี ยนในเขตบริ การได้เรี ยนครบ ๑๐๐ %
ด้านคุณภาพ นักเรี ยนทุกคนจบชั้นประถมศึกษา มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ด้านเวลา นักเรี ยนเรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ภายใน ๖ปี

๓๖

ผลผลิตหลักและเป้าหมายผลผลิตหลักระยะ ๕ ปี
ผลผลิตหลัก
จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ปริมาณ
นักเรี ยนก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการบริ การ
การศึกษา ( จานวนคน )
คุณภาพ
นักเรี ยนที่จบชั้นอนุบาล ๒ มีความพร้อมเข้าเรี ยน
ชั้น ป.๑ ( ร้อยละ)
การจัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปริมาณ
นักเรี ยนประถมศึกษาได้รับการบริ การการศึกษา
( จานวนคน )
คุณภาพ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับดี ( ร้อยละ )
เวลา
นักเรี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ภายใน
ระยะเวลา ๖ ปี ( ร้อยละ )

เป้ าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๔

๒๖

๒๖

๒๐

๒๒

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

๘๕

๘๑

๘๑

๘๒

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓๗

เป้าหมายผลผลิตหลักและตัวชี้วดั
ผลผลิตหลัก
จัดบริ การการศึกษา
ระดับก่อน
ประถมศึกษา

สภาพปัจจุบนั
เป้ าหมายผลผลิตหลัก
มีนกั เรี ยนได้รับการบริ การ
นักเรี ยนที่ได้รับการบริ การ
การศึกษา จานวน ๒๖ คน การศึกษา จานวน ๒๖ คน
นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับ
การเตรี ยมความพร้อมก่อน
เข้า ป. ๑

จัดบริ การการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

มีนกั เรี ยนที่ได้รับการบริ การ
การศึกษา จานวน ๙๕ คน

นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับดี
นักเรี ยนที่จบ ป. ๖ ภายใน
๖ ปี ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ปริมาณ
จานวนนักเรี ยนที่ได้รับ
การบริ การการศึกษาใน
แต่ละปี
คุณภาพ
ร้อยละ ของนักเรี ยน
ที่ได้รับการเตรี ยมความ
พร้อมและได้เข้าเรี ยน
ชั้น ป. ๑
มีนกั เรี ยนที่ได้รับการบริ การ ปริมาณ
การศึกษา จานวน ๙๕ คน
จานวนนักเรี ยน
ประถมศึกษาที่ได้รับ
การบริ การการศึกษาใน
แต่ละปี
นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ มี
คุณภาพ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ร้อยละของนักเรี ยน
การศึกษาระดับดี
ระดับประถมศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
นักเรี ยนที่จบ ป. ๖ ภายใน การศึกษาด้านคุณภาพ
๖ ปี ร้อยละ ๑๐๐
นักเรี ยน
เวลา
ร้อยละของนักเรี ยนที่
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ภายใน ๖ ปี
ต้ นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต่อนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา ๑ คน

ส่ วนที่ ๔
กลยุทธ์ ของโรงเรียน
๔.๑ กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
๔.๑.๑ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๔.๑.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ มาตรฐานวิชาชีพ
๔.๑.๓ ส่ งเสริ ม จัดหาสื่ อ เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและชุมชน
๔.๑.๔ ส่ งเสริ มการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
๔.๒ กรอบแผนกลยุทธ์
วัตถุประสงค์
เชิงเป้าหมาย
๑. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี - ปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้
- ครู จดั กระบวนการเรี ยน
คุณภาพตามเกณฑ์
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
การสอนตามแนวทาง
มาตรฐาน
อย่างเต็มศักยภาพ
ปฏิรูปการศึกษา
-พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ - นักเรี ยนมีคุณธรรม
คู่คุณธรรมและปลอดสาร จริ ยธรรม และปลอดสาร
เสพติด
เสพติด
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
- นักเรี ยนรักการอ่านและใช้
ความสามารถในการใช้ ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๒. พัฒนาศักยภาพของ - พัฒนาคุณธรรม
-ผูท้ ี่ผา่ นการอบรม
บุคลากรสู่ มาตรฐาน
จริ ยธรรมครู และบุคลากร มาตรฐานวิชาการสามารถ
วิชาชีพ
ทางการศึกษาด้านต่าง ๆ จัดการเรี ยนการสอนได้ตาม
- ส่ งเสริ มงานวิจยั ใน
มาตรฐาน
ชั้นเรี ยน
-ครู มีการศึกษาและวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนและนาผลการวิจยั
มาใช้ใน การเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร

กลยุทธ์ ระดับแผนงาน

ตัวชี้วดั
- ร้อยละของนักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
- ร้อยละของนักเรี ยน
ที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน
- ร้อยละของนักเรี ยนที่ใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
- ร้อยละของครู ได้พฒั นา
กระบวนการเรี ยนการสอน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
- ร้อยละของครู ที่ทาศึกษา
และวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี ก่อน

๓๙

๔.๒ กรอบแผนกลยุทธ์ (ต่ อ)
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
๓. ส่ งเสริ ม จัดหาสื่ อ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยนและ
ชุมชน

๔. ส่ งเสริ มการบริ หาร
งานแบบมีส่วนร่ วม

วัตถุประสงค์
เชิงเป้าหมาย
- จัดหาสื่ อ เทคโนโลยี
- นักเรี ยนได้รับ
และแหล่งเรี ยนรู ้ ทาง
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
และชุมชน
- โรงเรี ยนมีสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่ทนั สมัย
- พัฒนาความร่ วมมือและ - ชุมชนให้การช่วยเหลือ
การให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดการศึกษาของ
สนับสนุนในการจัด
โรงเรี ยนและให้การ
การศึกษาในทุกๆด้าน
สนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง
ระหว่างโรงเรี ยนและ
- พัฒนาระบบ
ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ของ
- พัฒนาระบบ
โรงเรี ยนให้มีมาตรฐาน
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรี ยนให้มีมาตรฐาน
กลยุทธ์ ระดับแผนงาน

ตัวชี้วดั
- ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู งขึ้น
- ร้อยละของครู ที่ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี ในการ
เรี ยนการสอนเพิ่มขึ้น
- จานวนชุมชนที่เข้าร่ วม
จัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
-ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชน ที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน

ส่ วนที่ ๕
กลยุทธ์ สู่ BALANCED SCORECARD (BSC)
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสู่ มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่ งเสริ ม จัดหาสื่ อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้
ในโรงเรี ยนและชุมชน

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิด
นักเรี ยนมีความรู้ตามหลักสู ตร
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางานและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
อย่างมีความสุ ข
๖. นักเรี ยนมีสุขนิสัยและสุ ขภาพดี
๗. นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา
ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๑ มีระบบ IT
๒ มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่ งเสริ มการบริ หารงาน ๑. จัดองค์กร / โครงสร้าง และการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
แบบมีส่วนร่ วม
๒. การมีส่วนร่ วม
๓. จัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๔. ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า
๕. มีหลักสู ตรสถานศึกษา

๔๑

๒. การกาหนดตัวบ่ งชี้ (KPI)
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์กลยุทธ์

KPI (ตัวบ่ งชี้)

 คุณลักษณะของ
นักเรี ยน
 ผลการประเมินทักษะ
การคิด
๓ นักเรี ยนมีความรู้ตามหลักสู ตร
 ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน
๔ บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
 พฤติกรรมการใฝ่ รู้
๕ นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน และ  รักการทางาน ทางาน
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
เป็ นทีมได้
๖ นักเรี ยนมีสุขนิสัยและสุ ขภาพดี
 มีสุขนิสัยที่ดี
 สุ ขภาพร่ างกายสมบูรณ์
แข็งแรง
 สุ ขภาพจิตดี
๗ นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพทางศิลปะ
 การแสดงออกด้าน
ดนตรี กีฬา
ศิลปะ
 การแสดงออกด้าน
ดนตรี
 การแสดงออกด้านกีฬา
๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๑ ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยน  วุฒิการศึกษา
ครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้น
 ความสามารถในการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สอน
๑ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑ นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
๒ นักเรี ยนมีความสามารถในการคิด

๔๒

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์

๓ ส่ งเสริ ม จัดหาสื่ อ เทคโนโลยี ๑ มีระบบ IT
และแหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
และชุมชน
๒ มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

KPI (ตัวบ่ งชี้)
 ประสิ ทธิภาพการใช้
IT
 พฤติกรรมการใฝ่ รู้

 พฤติกรรมการทางาน
ของนักเรี ยน
 ความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ าย
๒ การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
 ความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ าย
๓ จัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ  พฤติกรรมการสอน
๔ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า
 ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
๕ มีหลักสู ตรสถานศึกษา
 ความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น

๔ ส่ งเสริ มการบริ หารงานแบบมี ๑ จัดองค์กร / โครงสร้าง และการ
ส่ วนร่ วม
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ

๔๓

๓. การกาหนดเป้าหมายและเจ้ าภาพ





















(ตัวบ่ งชี้(KPI)

เป้าหมาย

เจ้ าภาพ

คุณลักษณะของนักเรี ยน
ผลการประเมินทักษะการคิด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
พฤติกรรมการใฝ่ รู้
รักการทางาน ทางานเป็ นทีมได้
มีสุขนิสัยที่ดี
มีสุขภาพร่ างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
มีสุภาพจิตดี
การแสดงออกด้านศิลปะ
การแสดงออกด้านดนตรี
การแสดงออกด้านกีฬา
วุฒิการศึกษา
ความสามารถในการสอน
ประสิ ทธิภาพการใช้ IT
พฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน
ความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
พฤติกรรมการสอน
ความสามารถในการบริ หารจัดการ
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารบุคคล
วิชาการ
บริ หารบุคคล
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ

๔๔

๔. การกาหนดโครงการ
(ตัวบ่ งชี้(KPI)
 คุณลักษณะของนักเรี ยน

 ผลการประเมินทักษะการคิด
 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

 พฤติกรรมการใฝ่ รู้

 รักการทางาน ทางานเป็ นทีมได้
 มีสุขนิสัยที่ดี
 มีสุขภาพร่ างกาย สมบูรณ์

เป้าหมาย

โครงการ

ร้อยละ ๘๕ -อนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยและท้องถิ่น
-ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
-สวดมนต์ไหว้พระเสริ มสร้างการเรี ยนรู้
-คุณธรรมนาความรู ้ สู่ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ศึกษาเรี ยนรู้นอกสถานที่
-พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม ลูกเสื อ
เนตรนารี
-พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการประหยัดของ
นักเรี ยนด้วยกิจกรรมออมทรัพย์
-สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ร้อยละ ๗๕ -การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ร้อยละ ๗๐ -พัฒนานักเรี ยนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้
ครบทุกคน
-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
-พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
-ส่ งเสริ มการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ร้อยละ ๘๐ -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
-โครงการปรับปรุ งห้องสมุดเพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ
ร้อยละ ๘๐ -คุณธรรมนาความรู ้ สู่ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ ๘๐ -โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ (อาหาร
กลางวัน,อาหารเสริ มนม,งานอนามัย)
ร้อยละ ๘๐ -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
-โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ (อาหาร

เจ้ าภาพ
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป

๔๕

แข็งแรง





มีสุภาพจิตดี
การแสดงออกด้านศิลปะ
การแสดงออกด้านดนตรี
การแสดงออกด้านกีฬา

 วุฒิการศึกษา
 ความสามารถในการสอน

 ประสิ ทธิภาพการใช้ IT
 พฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน
 ความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย

 พฤติกรรมการสอน
 ความสามารถในการบริ หารจัดการ

 ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่น

กลางวัน,อาหารเสริ มนม,งานอนามัย)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กีฬา
ภายใน)
ร้อยละ ๑๐๐ -พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ -การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
- ติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน(นิเทศภายใน)
ร้อยละ ๗๐ - พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ -พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม ลูกเสื อ
เนตรนารี
ร้อยละ ๘๐ -จัดหาและปรับปรุ งซ่อมแซมวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวย
ความสะดวกเพื่อการศึกษา
-ความสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรี ยน
(บวร)
-โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ ๘๐ -พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๘๐ -ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-ปรับปรุ งอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ใน
โรงเรี ยน
ร้อยละ ๘๐ -ความสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรี ยน
(บวร)

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารบุคคล
วิชาการ
บุคลากร
บริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
บริ หาร
งบประมาณ

บริ หารทัว่ ไป
บริ หารทัว่ ไป
บริ หารบุคคล
บริ หารทัว่ ไป
บริ หาร
งบประมาณ
บริ หารทัว่ ไป

๔๖

๕. การกาหนดงบประมาณ
(ตัวบ่ งชี้(KPI)
 คุณลักษณะของนักเรี ยน

 ผลการประเมินทักษะการคิด
 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

 พฤติกรรมการใฝ่ รู้

 รักการทางาน ทางานเป็ นทีมได้

เป้าหมาย

โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ ๘๐

-อนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยและท้องถิ่น
-ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
-สวดมนต์ไหว้พระเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู้
-คุณธรรมนาความรู ้ สู่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-ศึกษาเรี ยนรู้นอกสถานที่
-พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
ลูกเสื อ เนตรนารี
-พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการ
ประหยัดของนักเรี ยนด้วยกิจกรรม
ออมทรัพย์
-สร้างความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-พัฒนานักเรี ยนชั้น ป.๑ อ่านออก
เขียนได้ครบทุกคน
-พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
-พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
-ส่ งเสริ มการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
-โครงการปรับปรุ งห้องสมุดเพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๐

-คุณธรรมนาความรู ้ สู่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
-

๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔๗

 มีสุขนิสัยที่ดี

ร้อยละ ๘๐

 มีสุขภาพร่ างกาย สมบูรณ์
แข็งแรง

๒,๐๐๐

ร้อยละ ๘๐

-โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ (อาหาร
กลางวัน,อาหารเสริ มนม,งาน
อนามัย)
-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
-โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ (อาหาร
กลางวัน,อาหารเสริ มนม,งาน
อนามัย)

 มีสุภาพจิตดี

ร้อยละ ๘๐

-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

๕๐,๐๐๐

 การแสดงออกด้านศิลปะ

ร้อยละ ๗๐

-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

๕๐,๐๐๐

 การแสดงออกด้านดนตรี

ร้อยละ ๗๐

-การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

๕๐,๐๐๐

 การแสดงออกด้านกีฬา

ร้อยละ ๘๐

-กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
(กีฬาภายใน)

๑๕,๐๐๐

 วุฒิการศึกษา

ร้อยละ ๑๐๐ -พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

(ตัวบ่ งชี้(KPI)

เป้าหมาย

โครงการ

๗,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ

 ความสามารถในการสอน

ร้อยละ ๘๐

-พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

๒๐,๐๐๐

 ประสิ ทธิภาพการใช้ IT

ร้อยละ ๗๐

๒๐,๐๐๐

 พฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน

ร้อยละ ๘๐

 ความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย

ร้อยละ ๘๐

- พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
-พัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
ลูกเสื อ เนตรนารี
-จัดหาและปรับปรุ งซ่อมแซมวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวย
ความสะดวกเพื่อการศึกษา
-ความสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑,๐๐๐

๔๘

 พฤติกรรมการสอน

ร้อยละ ๘๐

 ความสามารถในการบริ หารจัดการ

ร้อยละ ๘๐

 ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐

โรงเรี ยน(บวร)
-โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
-ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-ปรับปรุ งอาคารสถานที่และภูมิ
ทัศน์ในโรงเรี ยน
-ความสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด
โรงเรี ยน(บวร)

๖. การคานวณค่ าใช้ จ่าย
๑.๑ งบประมาณทีไ่ ด้ รับ
ระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา

เพิม่ เติมรร.ขนาดเล็ก

รายหัว
จานวนนักเรี ยน
งบประมาณ
รวม
นอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น

๑,๗๐๐
๒๕
๔๒,๕๐๐

๑,๙๐๐
๙๐
๑๗๑,๐๐๐
๒๕๘,๕๐๐
๒๕๘,๕๐๐

๕๐๐
๙๐
๔๕,๐๐๐

จานวนเงิน

๒๕,๐๐๐
โครงการที่ประมาณการ

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒๐๒,๔๓๐

รวมทั้งสิ้น

1.2 แยกประเภทรายจ่ าย
งบประมาณ
ประเภทรายจ่าย
สาธารณูปโภค
ร้อยละ
๑๐

๖,๔๓๐

๒๕๘,๕๐๐
วัสดุ
๑๐

โครงการ
๘๐

๒๕,๐๐๐
๒๐๖,๘๐๐

