ส่วนที่ ๑
บทนำ
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บทนำ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจและหน้าที่หลักในจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ การศึกษา
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ซึ่งจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพในตัวผู้เรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข พ.ศ.2545 ให้มีความสอดคล้องตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของประเทศทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การศึกษาได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ได้ร่วมกันจัด
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 และที่แก้ไข พ.ศ.2545
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงมีความสาคัญในการที่จะทาให้
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพต่อผู้เรียนโดยแท้จริง โดยนาแผนกล
ยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ก าหนดทิ ศ ทางและน าผลในการพั ฒ นามาปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของบุคลากรในโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านท่าเกษม
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านท่าเกษม (Banthakasem School)
เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
โทรศัพท์ 037-247-304 โทรสาร e- mail akgapong2508@gmail .com

พื้นที่

63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
เปิดสอนในระดับ
สังกัด

ติดต่อกับ
ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว
ติดต่อกับ
ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์
ติดต่อกับ
ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร
ติดต่อกับ
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนขนาดกลาง
เป็นรูปดอกบัวมีเจดีย์ครอบ ส่วนบนมีรัศมีกระจายออก มีความหมาย
คือ ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความดี รัศมีคือการกระจายความดีออกไป
ด้านล่างมีปรัชญาของโรงเรียนว่า
“ ปลูกฝังคุณธรรม นำควำมรู้ สู่สังคม ”

ขนาดของโรงเรียน
ตรำประจำโรงเรียน

ปรัชญำของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
พุทธศำสนำสุภำษิต
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

ปลูกฝังคุณธรรม นาความรู้สู่สังคม
มีระเบียบวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปัญญาว ธเนน เสยโย ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย
เพียงพอ...ดี
เด็กดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
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สีประจำโรงเรียน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำร ฯ
ปัจจุบัน

ชมพู-เขียว
สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนหวาน
สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองสดใส
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
มีข้าราชการครูทั้งหมด 13 คน ชาย 1 คน หญิง 12 คน
ครูเด็กพิเศษ 1 คน ครูธุรการ 1 คน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง แผ่นดิน 1 คน
มีนักเรียนทั้งหมด 308 คน ชาย 163 คน หญิง 145 คน

2. สภำพชุมชนโดยรวม
ประวัติ โรงเรียนบ้านท่าเกษมตั้งอยู่ ตาบลท่าเกษมอยู่ห่างจากอาเภอไปทางทิศ
ตะวันออก 12 กิโลเมตร เดิมถนน สุวรรณศรเป็นทางเกวียนที่คนสมัยนั้นใช้สัญจรไปสู่เมือง และค้าขาย
ชาวบ้านเรียกตลาดที่นาของออกมาขายร่วมกันว่า “ท่ำ” (เช่น ท่าข้าว, ท่ารถ, ท่าเรือ, ท่าอากาศ ลักษณะนี้
เป็นต้น) ช่วงนั้นมีพ่อค้ารับซื้อของป่า (ประเภทขี้ไต้, สีเสียด เป็นต้น) พ่อค้าคนนี้ชื่อ “เกษม” ด้วยเหตุนี้
ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนบริเวณนี้ว่า “ท่าเกษม” ซึง่ แต่เดิมการปกครองขึน้ กับตาบลท่าแยก ต่อมาเมื่อปี
พ.ศ.2474 จึงแยกออกมาเป็นตาบลท่าเกษม เหตุที่ใช้บ้านท่าเกษมเป็นชื่อตาบลเพราะเป็นชุมชนใหญ่ และเป็น
ศูนย์กลางของตาบลรวมทั้งการค้าขาย
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 60,031 ไร่
จำนวนหมู่บ้ำนและครัวเรือน
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน
หมู่1 บ้านคลองนางชิง ,
หมู่ 2 บ้านท่าเกษม
หมู่ 3 บ้านหนองนกเขา
หมู่ 4 บ้านทุ่งพระ
หมู่ 5 บ้านหนองนกกระเรียน
หมู่ 6 บ้านโคกสัมพันธ์
หมู่ 7 บ้านคลองอุดมสุข
หมู่ 8 บ้านสุขสาราญ
หมู่ 9 บ้านหัวกุญแจ
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หมู่ 10 บ้านคาเจริญ ,
หมู่ 11 บ้านหนองพระสระเนตร
หมู่ 12 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ 13 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
จำนวนประชำกรใน ตำบลท่ำเกษม
จานวนหลังคาเรือน : 1,901 หลังคาเรือน
จานวนประชากร : 8,140 คน จานวนผู้สูงอายุ : 623 คน
จานวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี: 472 คน จานวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :173 คน
จานวนสตรีตั้งครรภ์ : 58 คน จานวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3 คน
จานวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,602 คน จานวนผู้พิการ : 67 คน
สภำพทำงภูมิศำสตร์ของโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
1. อำณำเขตของตำบล
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองบอน อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโนนหมากเค็ง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
2. ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ มีคลองไหลผ่าน 5 สาย คือ
- คลองนางชิง ไหลผ่านหมู่ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11
- คลองอุดมสุข ไหลผ่านหมู่ 7
- คลองคันทุง ไหลผ่านหมู่ 5
- คลองยางใน ไหลผ่านหมู่ 8
- คลองตะเคียน ไหลผ่านหมู่ 7
3. ลักษณะดิน
- เป็นดินปนทรายและดินจืด
สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพและรายได้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
อำชีพหลัก ทานา, ทาไร่ข้าวโพด,ไร่มันสาปะหลัง ไร่อ้อย
อำชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว, เลี้ยงหมู, เลี้ยงโค , เลี้ยงจิ้งหรีด , ทาไม้กวาด , และรับจ้างทั่วไป
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เส้นทำงคมนำคม กำรเดินทำงเข้ำสู่โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
- การเดินทางด้วยรถยนต์เข้าโรงเรียนบ้านท่าเกษม ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 33 หรือ
ถนนสายสุวรรณศร สระแก้ว - อรัญประเทศ ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว จากศูนย์ราชการฯถึง
ตาบลท่าเกษม ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทางเข้าโรงเรียนบ้านท่าเกษมอยู่บริเวณ ถนน รพช. ท่าเกษม
-คลองทราย กิโลเมตรที่ 2 จะมีทางแยกเข้าโรงเรียน ประมาณ 20 เมตร เส้นทางไปมาสะดวก
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โรงเรียนอยู่ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประมาณ 6 กิโลเมตร
- การเดินทางด้วยรถไฟ สายกรุงเทพ ฯ - อรัญประเทศ ผ่านสถานีรถไฟสระแก้ว ถึงสถานี
พักรถบ้าน ท่าเกษม ระยะทาง 12 กิโลเมตร โรงเรียนอยู่ห่างสถานีพักรถบ้านท่าเกษม ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร
กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนบ้านท่าเกษมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
รับผิดชอบจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กในวัยนี้ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เรียนจนจบหลักสูตร ม
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกำส
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม
2. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
3. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย
4. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
5. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน
ข้อจำกัด
1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นาไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสมเน้นการบันเทิง
2. นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด
3. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้
4. นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากาลัง ทาให้บางสาขาวิชาขาดบุคลากร
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3. ประวัติโรงเรียน
โรงเรีย นบ้ านท่าเกษม เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 อาศัยเรียนใต้ถุนบ้านพักคนงาน
โรงเลื่อยจักรของนายเหลียงฟอง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเลื่อยมอบให้เป็นสถานที่เรียนต่อมาปลูกเป็นตัวอาคาร มีเสา
หลังคามุงสังกะสี เรียนกับพื้นดินจนชารุด รื้อปลูกใหม่โดยงบประมาณ 33,000 บาท ราษฎรสมทบอีก 40,000
บาท เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ 3 ห้องเรียน เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2508 เป็นอาคารเรียน
หลังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2505 สร้างอาคารหอประชุมขนาด 28 x 8 ตารางเมตร โดยประชาชน และ
โรงเลื่อยจักรพนมไพร บริจาค 24,000 บาท เมื่อ พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 3
ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณ 40,000 บาท เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ
155,000 บาท เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3
อาคารเรียนหลังที่ 4 สร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ก
ขนาด 4 ห้องเรียน และเมื่อมิถุนายน 2540 มีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนสูง แบบ 008 ไม่มีมุข เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียน 008 ขนาด 4 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2560
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 สร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 เป็น
อาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน และเมื่อมิถุนายน 2540 มีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1
หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง แบบ 008 ไม่มีมุข เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียน 008 ขนาด 4 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2560
ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน
งบประมาณ 3,180,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และได้มีผู้บริจาค ต่อเติมอาคารชั้นล่างจน
แล้วเสร็จ เป็นเงิน 700,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/25 จานวน 1
หลัง งบประมาณ 1,059,300 บาท แล้วเสร็จวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ปัจจุบันมีครู 13 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาล้นเกล้า) 1 หลัง อาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชย์ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 หลัง ค่ายลูกเสือ 1 ค่าย (ประกอบด้วยกองอานวยการ
1 หลัง) อาคารประกอบค่ายลูกเสือ 7 หลัง ส้วม 3 หลัง 15 ที่ สระน้า 2 สระอาคารอเนกประสงค์ 201/25 1
หลังอยู่ในบริเวณ ที่ดินของโรงเรียน 63 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 308 คน ชาย 163 คน หญิง
145 คน จานวน 13 ห้องเรียน เขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 ตาบลท่าเกษม โรงเรียน
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-7304
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
4. 1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่
อาคารเรียน 4 หลัง(สร้างเอง 2 หลัง)
โรงอาหาร 1 หลัง
โรงฝึกงาน 1 หลัง
เรือนพยาบาล 1 หลัง (สร้างเอง)
ศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาล้นเกล้า) 1 หลัง (สร้างเอง)
อาคารกิจกรรม 1 หลัง
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 หลัง (สร้างเอง)
ค่ายลูกเสือ 1 ค่าย (สร้างเอง) ประกอบด้วยกองอานวยการ 1 หลัง อาคารประกอบค่ายลูกเสือ 7 หลัง
(สร้างเอง)
ส้วม 3 หลัง 15 ที่นั่ง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเกษม 1 หลัง(งบเทศบาลตาบลท่าเกษม)
อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ใต้ถุนโล่ง จานวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/25 จานวน 1 หลัง
ประเภท
จานวน
หมายเหตุ
อาคารเรียนถาวร

4

โรงฝึกงาน

1

โรงอาหาร

1

อาคารห้องสมุด

1

เรือนพยาบาล

1

อาคารกิจกรรม(สหกรณ์เดิม)

1

ศาลาล้นเกล้า

1

ค่ายลูกเสือ

8

ส้วมซึม

3

อาคารอเนกประสงค์

1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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4.2 แผนผังแสดงเขตที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

N

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
14

14
6

21

6

23
7

12

12

7
20
20

14
14

13
13

13

13

4

3
8*

5

9

1*

9
12
3*

1
16

15
15

11

17
17

2
10

19

18

10

1. อาคารเรียน สปช..105 /26 2. อาคารเรียนแบบ ป 1 ก 3.อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
4. อาคารเรียนแบบ 008 5. โรงจอดรถ
6. โรงฝึกงาน 7. โรงอาหาร
8. อาคารเรียน, ห้องธุรการ 9. ห้องกิจกรรม 10. อาคารศาลาล้นเกล้า 11. เรือนพยาบาล
12. สระน้า
13. ส้วมซึม 14. ค่ายลูกเสือถาวร
15. สนามฟุตบอล
16. สนามวอลเลย์บอล
17. สนามวอลเลย์บอล
18. ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้
19. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเกษม
20. เตาเผาถ่าน
21. แปลงเกษตร 23. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/25
หมำยเหตุ

อาคารหมายเลข 1 , 3 และ 8 จุดติดตั้งสัญญาณ wifi

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
แผนภูมิกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
นำยเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
--------------------------------นายวิเชียร สุคนธประทีป
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าเกษม
นายจุมพล ดีทองสุข
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อานวยการโรงเรียน

นายวิเชียร สุคนธประทีป
ผู้นาชุมชน / ท้องถิ่น

-

รองผู้อานวยการโรงเรียน

การบริหารวิชาการ
นางปนัดดา ดุลชาติ

การบริหารงบประมาณ
นางขะจี บุญสมนึก

นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางนางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
นางวาสนา พูลชาติ
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
นางกนกพิชญ์ ไพลดา

การบริหารงานบุคลากร
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

การบริหารทั่วไป
นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางสายใจ ถานะวร
นางวาสนา พูลชาติ
นางปราณี อาทิตย์วงษ์

นางวรรณา ชมภู
นางสมหมาย บรรดิษเสน
นางจรัสศรี เพียแก้ว
น.ส.ดาราวรรณ กันบัวลา
นางวาสนา พูลชาติ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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6. ข้อมูลครู บุคลำกร และนักเรียน
6.1 ข้อมูลผู้บริหำร
ผู้บริหารชื่อ
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่
e- mail

นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบล้านท่าเกษม
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน
akgapong2508@gmail .com

6.2 ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ-สกุล
นายประดิษฐ์ โอฬาร
นายเกียรติ กันพวง
นายสละ ทรัพย์สมบูรณ์
นายบุญเลี้ยง ท่าสะอาด
นายวีระ สุกใส
นายโพ กันบัวลา
นายสนอง สมเชื้อ
นายนรินทร์ เทพวารินทรามาศ
นายศิริ อาลัยลักษณ์
นายโพ กันบัวลา
นายมังกร แก้วพัฒน์
นายธีรศักดิ์ เจิมมงคล
นายมนตรี บุญสมนึก
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
2491-2496
2496-2497
2497-2497
2497-2497
2497-2499
2499-2501
2501-2503
2503-2507
พ.ค. 2507 - ก.ค. 2511
ก.ค. 2511 - ก.ค. 2532
ก.ค. 2532 - ก.ย. 2553
พ.ย. 2553 - ก.ย. 2557
3 พ.ย.2557– 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ
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6.3 ข้อมูลครูและบุคลำกรของโรงเรียน
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วุฒิ

วิชำเอก

หมำยเหตุ

ผู้อานวยการ

ค.ศ. 3

กศ.ม บริหารการศึกษา บริหาร ร.ร.

1

นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์

2

นางสมหมาย บรรดิษเสน

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. บริหารการศึกษา สอน ป.2/2

3

นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

สอน ป.2/1

4

นางวรรณา ชมภู

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. สังคมศึกษา

สอน อ. 3

5

นางสายใจ ถานะวร

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

สอน ป.1/1

6

นางปนัดดา ดุลชาติ

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ. ประถมศึกษา

สอน ป.5

7

นางขะจี บุญสมนึก

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ. ประถมศึกษา

สอน ป.3/1

8

นางวาสนา พูลชาติ

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. สังคมศึกษา

สอน ป.1/2

9

นางจรัสศรี เพียแก้ว

ครู

ค.ศ. 3

ศษ.บ. สุขศึกษา

สอน อ. 2

10

นางปราณี อาทิตย์วงษ์

ครู

ค.ศ. 3

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

สอน ป.3/2

11

นางกนกพิชญ์ ไพลดา

ครู

ค.ศ. 3

กศ.ม. บริหารการศึกษา สอน ป. 4

12

นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์

ครู

ค.ศ. 1

กศ.บ. วิทยาศาสตร์

13

นางสาวดาราวรรณ กันบัวลา

ครู

ค.ศ. 3

กศ.ม. บริหารการศึกษา สอน ป.6/2

14

นางอิสรีย์ จารุโรจน์วัฒนา

ครู

ค.ศ. 3

กศ.ม. การประถมศึกษา สอน อ.2,3

สอน ป.6/1

ผู้ทรงคุณค่าฯ
15

นางสาวศุภลักษณ์ วงค์ศรีทา

ครูเด็กพิเศษ

-

ค.บ. คณิตศาสตร์

สอนเด็กพิเศษ

16

นางสาวกุลธิดา สระแก้ว

ครูธุรการฯ

-

วท.บ. สิ่งแวดล้อม

งานธุรการฯ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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6.4 ข้อมูลบุคลำกร
เพศ
ประเภท
บุคลำกร

ต่ากว่า
ชาย หญิง รวม
ป.ตรี
ป.ตรี

ผู้อานวยการ

1

รองผู้อานวยการ

-

ครูผู้สอน
ครูอัตราจ้าง

-

นักการ/ภารโรง

ระดับการศึกษาสูงสุด

-

1

- 121

12

-

-

อายุ
สูง
เฉลี่ย
กว่า
ป.ตรี
1
54

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย

-

-

20

-

-

-

-

-

10

2

53

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

-

1

1

-

-

1

64

44

ครูเด็กพิเศษ

-

1

1

-

1

-

27

3

ครูธุรการโรงเรียน

-

1

1

-

1

-

28

1

รวม

1

15

16

-

12

4

46

19.6

- ที่สอนตรงตามวิชาเอก-โท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
- สอนตรงตามความถนัด
9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
ประเภท
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูผู้สอน
รวม

ครูผู้ช่วย
-

ค.ศ. 1
1
1

ค.ศ. 2
-

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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1
11
12

ค.ศ. 4
-
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6.5 ตำรำงแสดงข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน)

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชำย

หญิง

อนุบาลปีที่ 2

19

25

44

อนุบาลปีที่ 3

17

18

35

รวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย

36

43

79

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

22

12

34

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

21

22

43

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21

19

40

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

17

15

32

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

20

20

40

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

26

14

40

รวมระดับประถมศึกษำ

127

102

229

รวมทั้งสิ้น

163

145

308

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

ระดับประถมศึกษำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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7. โครงสร้ำงหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้จัดสัดส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังตาราง
เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละต่อปี
ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตฯ

วิทย์ฯ สังคมฯ

สุข

ศิลปะ

กอท.

ศึกษา

ภ.ต่าง

พัฒนา

รวม

ประเทศ ผู้เรียน

ป. 1

32

20

8

4

4

4

4

4

20

100

ป. 2

32

20

8

4

4

4

4

4

20

100

ป. 3

32

20

8

4

4

4

4

4

20

100

ป. 4

20

16

12

8

8

4

8

12

12

100

ป. 5

20

16

12

8

8

4

8

12

12

100

ป. 6

20

16

12

8

8

4

8

12

12

100

รวม

156

96

60

36

36

24

36

48

96

600

จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,000 ชัว่ โมง แผนการเรียนรู้ / จุดเน้น
การพัฒนา ผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร
งบประมำณ (รับ-จ่ำย) ปี 2562
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

23,176343.19
งบด งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
310,301.38 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1,210,000 งบอื่น ๆ (ระบุ)
2 4,696,644.57

รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง

คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

จานวน/บาท
10070160
554,500
123,086.87
10,747,746.87
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ทรัพยำกรที่จำเป็น
คอมพิวเตอร์ มีจานวน 29 เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน 29 เครื่องใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต 29 เครื่อง ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้
สถิติกำรใช้
สถิติกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
จำนวนครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
จำนวนครั้ง/ปี
1. ห้องสมุด
1.สถานีอนามัย
80
50
2. โรงอาหาร
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์
3. ค่ายลูกเสือ
3. อบจ.สระแก้ว
4. ห้องคอมพิวเตอร์
4. วัดท่าเกษม
5. ห้องน้า
5. วัดหัวกุญแจ
6. สนามฟุตบอล
6. เทศบาลตาบลท่าเกษม
7. เตาเผาถ่านอิฐประสาน
7. อบต.ท่าเกษม
8. ผักสวนครัว/สวนกล้วย
8. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
9. สนามวอลเลย์บอล
9. ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
10. ห้องพยาบาล
10. โรงผลิตเส้นขนมจีน
11 ห้องกิจกรรมสหกรณ์
11. บ้านทอเสื่อ
12. โรงอาหาร
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
13. สวนสมุนไพร
13. หัวไร่ปลายนา
14. สนามเด็กเล่น
14. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
15. ไร่มันสาปะหลัง
15. วัดแม่ย่าซอม
16. ฐานทดสอบสมรรถภาพ
16. สระว่ายน้าเทศบาลตาบลท่าเกษม
ทางกาย (BBL)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่

ชื่อ-สกุล

ให้ควำมรู้

อำชีพ/หน้ำที่

1

พระครูประภากรโสภณ ดอกเตอร์

ธรรมะ

เจ้าอาวาสวัดหัวกุญแจ

2

พระครูเกษม ดิตถคุณ

ธรรมะ

เจ้าอาวาสวัดท่าเกษม

3

นางแดง จันทร์กุมาร

ทอเสื่อและทาบายศรี

แม่บ้าน

4.

นางนงลักษณ์ จารัส

กล้วยทอด

ค้าขาย

5

นางสาเภา บุญมี

กล้วยฉาบ

ค้าขาย

6

นางสาวปรียาภัทร์ กว้างขวาง

กล้วยปิ้ง

ค้าขาย

7

นางสมจิตร ภู่นอก

การทาน้าเต้าหู้

ค้าขาย

8

นางสนอง สีชมภู

การทาไม้กวาดดอกหญ้า

ค้าขาย

9

นางโสภา เดชสา

การทาขนมนางเล็ด

ค้าขาย

10

นายฐิติพัฒน์ ศีลพร

การเล่นฟุตบอล

รับราชการ

11

นายบัญชา สีสังข์

การเล่นฟุตบอล

พนักงานราชการ

12

นางพัชรี มั่งคั่ง

การทาข้าวต้มมัด

ค้าขาย

13

ร้อยตรี วิรัตน์ คิดเกิด

การปลูกกล้วย

ข้าราชการเกษียณ

14

ดาบตารวจรุ่งชัย งามสะอาด

โรงเรียนสีขาว

รับราชการตารวจ

15

พันตารวจโททศพร สอนบุตร

การจราจร

รับราชการตารวจ

16

นางปิ่นทอง พิมบก

การทาเส้นขนมจีน

ค้าขาย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียน บ้านท่าเกษม มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจน
บรรลุความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

อังกฤษ

สุขศึกษาพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

เพิ่มเติม

เฉลี่ย

ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ภาษาไทย

ชั้น

76.29
74.18
73.03
72.42
66.13
64.38
71.07

76.55
75.79
71.68
75.16
63.59
65.94
71.45

73.56
71.92
69.65
70.46
63.61
74.01
70.54

73.71
76.69
71.39
74.08
69.06
74.31
73.21

70.90
73.49
71.29
66.46
62.91
68.74
68.97

74.32
72.92
71.36
70.91
72.80
69.59
71.98

75.37
80.01
75.47
74.30
72.44
77.14
75.79

74.26
80.21
75.33
68.82
72.79
70.79
73.70

74.32
79.16
72.56
73.70
69.48
75.46
74.11

74.85
78.37
74.24
70.70
66.26
73.87
73.05

74.41
76.27
72.60
71.70
67.91
71.42
72.39

2. ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2559-2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2559
54.84
29.73
42.32
37.45
2560
41.27
28.78
34.59
32.91
2561
55.05
35.67
33.65
39.71

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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34.39
41.02
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3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2555 - 2560
ปีกำรศึกษำ
ด้ำน
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของระดับคุณภำพ
(3 ปีย้อนหลัง)
เฉลี่ย
ร้อยละ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ภาษา
47.77
2559
คานวณ
40.50
เหตุผล
47.85
2560
ภาษา
48.57
19.35 48.38
29.03
คานวณ
36.12
35.48 48.38
12.90
เหตุผล
47.74
16.12 54.83
16.12
2561
ภาษา
50.21
27.27 36.36
24.24
คานวณ
46.32
24.24 39.39
18.18
เหตุผล
48.31
21.21 33.33
39.39
4. ผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559-2561
ชั้น
กลุ่มสำระ
ปีกำรศึกษำ 2559
กำรเรียนรู้
ร้อยละ
SD
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย

ปีกำรศึกษำ 2560
ร้อยละ
SD
41.43
14.27

ดีมาก
3.22
3.22
12.90
12.12
18.18
6.06

ปีกำรศึกษำ 2561
ร้อยละ
SD
20.95
-

-

-

คณิตศาสตร์

-

-

-

-

18.85

-

วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

15.32

-

อังกฤษ

-

-

-

16.83

-

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย

-

-

52.19

12.49

51.63

-

คณิตศาสตร์

-

-

-37.31

14.80

37.35

-

วิทยาศาสตร์

-

-

43.92

11.91

31.38

-

ภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

29.75

-

-

-

42.73

12.95

48.15

14.15-

คณิตศาสตร์

-

-

32.38

9.10

32.69

8.92

วิทยาศาสตร์

-

-

47.13

11.68

43.82

11.90

ภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

35.81

15.35

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีกำรศึกษำ
(3 ปีย้อนหลัง)
2559
2560

2561

ด้ำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละของระดับคุณภำพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ไม่ผ่าน
53.33
26.67
0
20.00
14.63
46.34 39.02
17.07
63.42 19.51
46.34
34.15 19.51
9.76
56.10 34.15
-

41.43
20.95
18.85
15.32
16.83
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา
(3 ปีย้อนหลัง)
2559

2560

ด้าน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
52.19
37.31
43.92
-

ร้อยละของระดับคุณภาพ
ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้
--0
41.03
56.41
20.51
64.10
12.82
2.56
69.23 28.21
-
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ปีกำรศึกษำ
(3 ปีย้อนหลัง)

ด้ำน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

คะแนน
เฉลี่ย
51.63
37.35
-31.38
-29.75

ร้อยละของระดับคุณภำพ
ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้
ดี
3.23
41.94
48.39 6.45
12.90
70.97
12.90 3.26
-25.00
68.75
6.25
0
-34.38
59.38
6.25
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีกำรศึกษำ
(3 ปีย้อนหลัง)
2559

2560

2561

ด้ำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คะแนน
เฉลี่ย
42.73
32.38
47.13
48.15
32.69
43.82
35.81

ร้อยละของระดับคุณภำพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
62.50
20.83
4.17
70.83
8.33
0
54.17
41.76
0
9.76
51.22
36.50
21.95
73.17
4.88
7.32
70.73
21.90
36.59
51.22
9.76
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ไม่ผ่าน
-12.50
20.83
4.17
2.44
0
0
2.44
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริ หารงานบุคคล และฝ่ ายบริหารงานงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการบริห าร ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนและกรรมการ ที่แต่งตั้งจากครูหัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการ
บริหารจะมีการประชุมติดตามการดาเนินงานและพัฒนางานทุกสัปดาห์
แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการคือ การทางานแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกระดับทุกฝ่าย การบริหารงานยึดหลักทางานวงจร PDCA (
Plan Do Check Action ) ในทุกกิจกรรมที่มีการดาเนินงาน มีการกากับ ติดตามประเมินการทางานเป็น
ระยะๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้จุดเริ่มต้นที่
สาคัญที่โ รงเรี ยนใช้ดาเนิ นงาน คือ การสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ดีต่อการพัฒ นาสถานศึกษาแก่
บุคลากรทุกคน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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คำขวัญ
มีระเบียบวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปรัชญำ
ปลูกฝังคุณธรรม นาความรู้สู่สังคม

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – เขียว

อักษรย่อ
บ.ท.ษ

ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน

บ.ท.ษ
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บทสรุป
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านท่าเกษม เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้ง ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้านการบริการ
และผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ โดยภาพรวม มีลักษณะ
ที่เอื้อต่อการพัฒนา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้
“ มุ่งมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำไอซีที นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงชุมชนพัฒนำ ก้ำวล้ำหน้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน ”
ทั้งได้กาหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ ปลูกฝังความเป็น
ไทย เผยแพร่เอกลักษณ์ไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ทางภาษาไทย คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียนซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนคือ ให้นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย เห็นคุณค่าเอกลักษณ์ไทย อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ ประถมศึ ก ษาได้ รั บการศึ กษาที่ มี คุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึก ษา
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครูทุกคนได้รับ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียน
ได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ป ระชาคมอาเซี ย นในระดั บ ดี นั ก เรี ย นสามารถสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน หน่วยงานในชุมชนให้
การสนับสนุน มีส่วนร่วมในการพัฒนา และประชาสัมพันธ์โรงเรียนในระดับดีมาก และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกรักความเป็นไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้น ฐานของประชากรวัยเรีย นอย่างกว้างขวางและทั่ว ถึง พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชี พ ส่ งเสริ มให้ ผู้ ป กครองมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารสถานศึกษาในทุกด้าน ระดมสรรพกาลั งสร้างภาคี
เครือข่ายร่ว มพัฒ นาโรงเรีย นเป็ นศูน ย์การเรียนรู้อาเซียน กลยุทธ์ของโรงเรียนในอันที่จะนาโรงเรียนไปสู่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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เป้าประสงค์ในทิศทางที่ต้องการอยู่ในรูปของการขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้สอดคล้อง และบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ และบริการ
ด้านสื่อ การเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการนามาใช้ในการวัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
และประสานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ
การบริ หารการจัดการให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่ วนร่วม และความเหมาะสมของ
บุคลากรกับภาระงาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระบบ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอื้อ
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วผู้ปกครอง
และชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เอื้อให้โรงเรียนสามารถดาเนินการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบ
การบริหารการจัดการแบบกระจายอานาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายดาเนินงานที่ชัดเจน
เป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบ
การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทาให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ใน
ด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความสาเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อ
100 % โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไข
ได้โดยการจัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกที่เอื้อและเป็นโอกาส
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านท่าเกษมแล้ว นาข้อมูล มา
ประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนบ้านท่าเกษมมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและจัด
การศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทาให้โรงเรียนบ้านท่าเกษมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุม่ ตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)
ประเภทโรงเรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 89 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00

4.00
4.00
4.50
8.00
8.00
31.00

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

15.00

13.50

ดีมาก

5.00

4.89

ดีมาก

2.50

2.50

ดี

2.50

2.50

ดี

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.00

ดี

100.00

87.39

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน
• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.39 คะแนน
• มีคุณภาพระดับ ดี • สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
1. ผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้จัดทาโครงการ 3 D โรงเรียนสีสวย กิจกรรม “ ต้นกล้าสีขาว” สอดคล้องกับ Drug free ใน
กิจกรรม “ ฝากใจ...ไว้กับบ้าน” ปลูกฝังคุณธรรมความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนและได้ปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองและ
ชุมชนเห็นความสาคัญและภาคภูมิใจในโครงการนี้ การดาเนินโครงการเป็นไปตามระบบตามวงจรคุณภาพ (
PDCA )
2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยดาเนินการโครงการ 3 D
โรงเรียนสีสวย ลงในแผนปฏิบัติการประจาปี สถานศึกษามีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
มีกิจกรรมสาหรับพัฒนาแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ รู้
กาลเทศะ มีความกตัญญู มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กล้าแสดงออก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม มีจิตสานึกในความเป็นไทย แสดงความเคารพตามวัฒนธรรมไทย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
อดออม
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ครูขาดการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยต้องการให้
ครูผู้สอนเน้นในเรื่องการอ่าน การเขียนได้ ไม่คานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูควรปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้จริง การใช้
เทคโนโลยีจ่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒) ควรจัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการตามวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

89.87
89.87
89.69
8.00
13.40
8.00
4.80
4.89

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

87.52

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.52 คะแนน
• มีคุณภาพระดับ ดี
• สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีควำมใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2553
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการ สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ทัศนศึกษา เกมการละเล่น มาต่อยอดความรู้
ชองผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ฝึกผู้เรียนกล้า
แสดงออกในการพูด สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคทักทาย การแสดงงานวิชาการในการแสดงบทบาท
สมมติ การแสดงละคร นิทานภาษา การใช้สื่อที่หลากหลาย ตามบริบทของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตร
บานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากหลายแหล่งอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้อย่างมีทักษะ
กระบวนการ การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานศึกษามาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
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ส่วนที่ 2
กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียน
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บทที่ 2
ผลกำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยจากการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินการโดยใช้หลักจิตปัญญาศึกษา การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การคิดเชิงระบบ และการ
วินิจฉัยองค์การด้วย SWOT ซึ่งสรุปประเด็นสถานภาพของโรงเรียนได้ดังนี้

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP) เพื่อหำโอกำสและอุปสรรค
- ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)
- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors)
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors)
- ปัจจัยด้านการการเมืองกฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors)
2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (2S4M) เพื่อหำจุดแข็งและจุดอ่อน
- ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)
- ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service and Products)
- ด้านบุคลากร (Man)
- ด้านการเงิน (Money)
- ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials)
- ด้านการจัดการ (Management)

สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)
โอกำส
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม
2. ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน
3. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
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4. นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าที่พักอาศัยเป็นจานวนน้อย
5. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา
6. สภาพครอบครัวของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
7. ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
8. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
อุปสรรค
1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และมีการศึกษาระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง
3. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
เน้นการบันเทิง
4. มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนค่อนข้างมาก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological factors)
โอกำส
1. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
2. นักเรียนสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้คล่องแคล่ว
3. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย
อุปสรรค
1. นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors)
โอกำส
1. ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน
2. รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
3. รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
4. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
อุปสรรค
1. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนกำรกำรเมืองกฏหมำยและนโยบำย (Political
and legal factors)
โอกำส
1. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน
2. นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น
3. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
4. พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
อุปสรรค
1. พรรคการเมืองมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา
2. นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากาลัง ทาให้บางสาขาวิชาขาดบุคลากร
3. นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอน
4. การลดอัตรากาลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ

สภำพแวดล้อมภำยใน
ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยองค์กร (Structure)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีการกาหนดนโยบาย ได้ชัดเจน
2. นโยบายของ สพฐ. และ สพป.สก.1 ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงสร้างการบริหารชัดเจน
4. นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
5. นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จุดอ่อน
1. กาหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
2. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสื่อ เทคโนโลยีช่วยในการสอน
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรบริกำรและคุณลักษณะผู้เรียน (Service and
Products)
จุดแข็ง
1. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้
2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
พลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
3. การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติของโรงเรียน
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
จุดอ่อน
1. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้า บริการน้าดื่ม ยังไม่เพียงพอ
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนบุคลำกร (Man)
จุดแข็ง
1. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี
4. บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรทาให้มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับ
ความรู้ที่ทันสมัย
2. ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรเงิน (Money)
จุดแข็ง
1. การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
2. ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็นอย่างดี
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จุดอ่อน
1. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
2. ทุนสารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials)
จุดแข็ง
1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2. อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรียน
จุดอ่อน
1. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
2. อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กรภายนอก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรจัดกำร (Management)
จุดแข็ง
1. มีการติดตาม และการปฏิบัติงานของครูเป็นประจา
2. การประสานงานในการทางาน ดีพอสมควร
3. มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ ดาเนินงานตามแผน
4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้มแข็ง
จุดอ่อน
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนแพร่หลาย

สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยเอื้อ
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วผู้ปกครอง
และชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วน
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ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เอื้อให้โรงเรียนสามารถดาเนินการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกและโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบ
การบริหารการจัดการแบบกระจายอานาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายดาเนินงานที่ชัดเจน
เป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบ
การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทาให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ใน
ด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความสาเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อ
100% โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้
โดยการจัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านท่าเกษม จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของโรงเรียนบ้านท่าเกษม แล้วนาข้อมูลมา
ประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนบ้านท่าเกษมมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและจัด
การศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทาให้โรงเรียนบ้านท่าเกษมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำย
วัตถุประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลยุทธ์

บทที่ 3
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กำรกำหนดทิศทำงของโรงเรียน
นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น ของสพฐ.ปีงบประมำณ 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการศึกษาของประเทศครั้ งส าคัญที่จะพัฒ นาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
โดยได้ กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้ำหมำย
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1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพา
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะ
ผู้นาทาง วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิส ระในการบริห ารงานและจัดการเรียนรู้ ร่ว มมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
ใน ทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมิน
และ รายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงาน
และ การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อน
คุณภาพ
นโยบำย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้ างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา นโยบายที่
5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น
– พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
– จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรม
เสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการ
เรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
– เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
– เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
– เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข
– ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
– จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
– พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
– จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหาร
3. ให้องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ
องค์กร
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อม
ล้าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
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6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ
บริหาร
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
9. ให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

จุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนคิดเป็น สื่อสารได้ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาชีพและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ค่ำนิยมองค์กร (Core Value)
คิดสร้างสรรค์ ทางานเป็นทีม บริการดี มีคุณธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง
อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
2. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองของผู้เรียนทุกระดับชั้น
3. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน เขียนและทักษะการคิดของผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
4. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงของชีวิต
5. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
จุดเน้นกำรดำเนินงำน
1. อ่านเขียนต้องได้ (Best Thai Literacy)
2. ภาษาอังกฤษต้องดี (Good English Communication)
3. ไอซีทีต้องเหนือชั้น (Superior in ICT)
นโยบำยธงหรือโครงกำรสำคัญ (Flagship Project)
“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
คติพจน์องค์กร (motto)
“เรารักกัน เหนือชั้น ทันสมัย”
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จุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561
ระดับสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1
3 จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1 อ่านเขียนต้องได้ (Best Thai Literacy)
จุดเน้นที่ 2 ภาษาอังกฤษต้องดี (Good English Communication)
จุดเน้นที่ 3 ไอซีทีต้องเหนือชั้น (Superior in ICT)

รำยละเอียดจุดเน้นกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 ระดับสถำนศึกษำ
จุดเน้นที่ 1 อ่ำนเขียนต้องได้ (Best Thai Literacy) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
จุดเน้นในกำรพัฒนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ พัฒนาการอ่านได้ เขียนได้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ พัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
1. กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (โครงการ/กิจกรรม)
จากจุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา จึงได้กาหนดมาตรการการแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนโดยกาหนดเป็น มาตรการการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน และโครงการ
เพื่อให้สามารถ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมดาเนินการตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์และ
การวัดผลประเมินผล ดังนี้
1. มาตรการการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
มาตรการที่ 1 โรงเรียนให้ความสาคัญและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีแนวดาเนินการดังนี้
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญของการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ให้การสนับสนุนครูให้มี
กาลังใจ การจัดการเรียนการสอนโดยให้การสนับสนุนด้านวัสดุการเรียนการสอน การสร้างขวัญกาลังใจ
2) ครูผู้สอน เอาใจใส่ต่อการสอนมีความรับผิดชอบและมีเทคนิคการสอนทางด้านภาษาไทย
เป็นอย่างดี
มาตรการที่ 2 โรงเรียนกาหนดแผนงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทย ร่วมกัน
ภายในโรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามแผนงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยมีแนวดาเนินการดังนี้
1) ประชุมครูให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
ภาษาไทย อย่างจริงจัง
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2) เน้นการสอนภาษาไทย โดยการเพิ่มกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน โดยกาหนดเวลาในแต่ละ
วันว่า เป็นช่วงใด
3) ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทาสมุดบันทึกความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาไท
เป็น รายบุคคล เพื่อรู้จุดบกพร่องและความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
4) คณะครู ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5) ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเรื่อ
การบ้าน การอ่าน การเขียนอย่างสม่าเสมอ
6) ผู้บริหาร ครูวิชาการ ให้การนิเทศภายใน และสนับสนุนช่วยเหลือครูผู้สอน อย่างต่อเนื่อง
7) คณะครู ร่วมกันผลิตสื่อภาษาไทย เพื่อให้ครูนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการ
สอน
8) จัดมุมหนังสือในห้องเรียน และห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าจัดให้มี
บรรยากาศน่าอ่านน่าเรียน
มาตรการที่ 3 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ทาการสอนและทดสอบคา
พื้นฐานของแต่ระดับชั้น ให้ครบทุกคาและคาที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวันของเด็ก ต้องจัดกิจกรรมการเรียน
ภาษาไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้นักเรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความตั้งใจ เอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูก โดยมี
แนวทางดาเนินการดังนี้
1) ครูให้เวลากับการเรียนการสอนภาษาไทยในหนึ่งวันให้มากที่สุด โดยเน้นการอ่านและ
การเขียน
2) ครูทาสมุดบันทึกหรือทะเบียนคุมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3) ทาแบบบันทึกความก้าวหน้าการพัฒนาทางภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะ การอ่าน การเขียน เพื่อการตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน และศึกษานิเทศก์
4) ใช้การสอนด้วยวิธีหลากหลาย นานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในกระบวน
การเรียนการสอน
- ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เน้นกิจกรรมการฝึกอ่าน
ฝึกเขียน โดยใช้สื่อธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในและนอกโรงเรียน ฝึกเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านคา เขียนคา
แต่งประโยค และเขียนเรื่องหรือข้อความสั้นๆ ได้
- การสอนโดยเรียนปนเล่น โดยสอดแทรกการอ่าน การเขียน โดยนักเรียนไม่รู้สึกว่า
เขากาลังเรียน
- สอนภาษาไทยกับเพลง เป็นเพลงที่สนุกๆ และเด็กสนใจชอบร้องในขณะนั้น
- อ่านนิทานสนุกๆ หรือ อ่านข่าว ให้นักเรียนฟังทุกวัน ทุกชั้น และฝึกเขียนเรื่อง เล่าเรื่อง
สั้น ๆ
- ใช้เกมประกอบการสอนง่ายๆ โดยใช้บัตรคา (อาจเป็นคาง่าย คาพื้นฐาน คาที่ใช้ทุก
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วัน)
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ศึกษา ดู
งานโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
- จัดทาเอกสารรูปแบบการสอน นวัตกรรมที่เป็นผลงานเด่นๆ ของครูเผยแพร่แก่เพื่อน ครู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
มาตรการที่ 4 ผู้บริหารนิเทศติดตาม กากับดูแลและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด
เยี่ยมชั้นเรียน ทุกระยะอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมีแนวดาเนินการดังนี้
1) นิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือครูสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างใกล้ชิด ทุก
ชั้นเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2) ผลิตเอกสารเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้น เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทุกชั้นเรียน
3) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านกาลังใจและวัสดุการศึกษาที่จาเป็นนิเทศ
ภายใน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการช่วยเหลือกันเองในระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียน A

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการ สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ทัศนศึกษา เกมการละเล่น มาต่อยอดความรู้
ชองผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ฝึกผู้เรียนกล้า
แสดงออกในการพูด สนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคทักทาย การแสดงงานวิชาการในการแสดงบทบาท
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สมมติ การแสดงละคร นิทานภาษา การใช้สื่อที่หลากหลาย ตามบริบทของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตร
บานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากหลายแหล่งอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้อย่างมีทักษะ
กระบวนการ การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินจำกภำยนอก
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
1. ผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้จัดทาโครงการ 3 D โรงเรียนสีสวย กิจกรรม “ ต้นกล้าสีขาว” สอดคล้องกับ Drug free ใน
กิจกรรม “ ฝากใจ...ไว้กับบ้าน” ปลูกฝังคุณธรรมความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนและได้ปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองและ
ชุมชนเห็นความสาคัญและภาคภูมิใจในโครงการนี้ การดาเนินโครงการเป็นไปตามระบบตามวงจรคุณภาพ (
PDCA )
2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยดาเนินการโครงการ 3
D โรงเรียนสีสวย ลงในแผนปฏิบัติการประจาปี สถานศึกษามีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ มีกิจกรรมสาหรับพัฒนาแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ รู้
กาลเทศะ มีความกตัญญู มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กล้าแสดงออก ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม มีจิตสานึกในความเป็นไทย แสดงความเคารพตามวัฒนธรรมไทย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
อดออม
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. ครูขาดการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยต้องการให้
ครูผู้สอนเน้นในเรื่องการอ่าน การเขียนได้ ไม่คานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2553
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูควรปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้จริง การใช้
เทคโนโลยีจ่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการตามวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วิสัยทัศน์ ( Vision ) / พันธกิจ ( Mission) / เป้ำประสงค์ ( Goats )
โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
จากผลการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นาผลนั้นมาร่วมกันวางแผนกาหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นความปรารถนาและภาพที่ต้องการในอนาคตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอแนะของ สมศ. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มุ่งสู่มาตรฐาน
การศึกษา จึงกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ ( Vision )
โรงเรียนบ้านท่าเกษม มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้
นักเรียนดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีจิตสานึกในความเป็นไทยและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

“มุ่งมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำไอซีที นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงชุมชนพัฒนำ ก้ำวล้ำ
หน้ำสู่ประชำคมอำเซียน”
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พันธกิจ ( Mission)
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาของผู้เรียน
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4. ระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

เป้ำประสงค์ ( Goats )
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย
3. นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4. นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้อันเป็นสากลอย่างประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
6. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ
7. ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา ตามความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรี

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม ( Strategy)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียน
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
3. จัดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. จัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
5. จัดศูนย์การเรียนรู้ ICT ศูนย์เครือข่าย ศูนย์อาเซียน ให้ได้มาตรฐาน
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กลยุทธ์ระดับแผนงำนโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
1. จัดการศึกษาภาคบังคับของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและจิตสานึกรักความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
4. พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้นักเรียนทุกคนสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้อันเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดมสรรพกาลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
3. ร้อยละของชุมชนที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
4. ร้อยละของการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
5. ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ ICT ศูนย์เครือข่าย ศูนย์อาเซียน ให้ได้มาตรฐาน
เป้ำหมำยควำมสำเร็จปี พ.ศ.2555 -2559
1. นักเรียนจบการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 100 ต่อรุ่น
2. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100 ต่อรุ่น
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษายกระดับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ของ
ทุกกลุ่มสาระ
4. ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 65 ต่อปีการศึกษา
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด
ความรู้ ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ร้อยละ 80
6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 80
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7. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักเหตุผล
และคุณธรรมร้อยละ 80
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตประจาวันและรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นร้อยละ 100
9. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์
ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ร้อยละ 100
10. ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้า แสวงหาความรู้สาระเพิ่มเติม เป็นการต่อยอดความรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 80
11. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถาน-ศึกษาอยู่
ในระดับดีร้อยละ 85
12. ครู-ผู้บริหารเข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ผ่านเกณฑ์การประเมินใบประกอบวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาชีพครูร้อยละ100 ต่อปี
13. ครู-ผู้บริหาร ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้มาตรฐานการศึกษาร้อยละ 95
14. คุณภาพของการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 90
15. ความพึงพอใจของทุน และทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จาก การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ
ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดีร้อยละ 80
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กรอบกลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำและกลยุทธ์แผนงำนโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
1. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทุกด้าน
ตามศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย
1. จัดการศึกษาภาค
1. นักเรียนได้รับโอกาส 1. ประชากรวัยเรียนทุก
บังคับของประชากรวัย และมีความเสมอภาคทาง คนได้รับโอกาสและความ
เรียนอย่างกว้างขวางและ การศึกษา
เสมอภาคทางการศึกษา
ทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัย 2. ร้อยละของผู้เรียน
คุณภาพตามมาตรฐาน และประถมศึกษาได้รับ ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาทุกระดับ
การพัฒนาการจัด
ประถมศึกษา ได้รับการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาการจัด
อย่างเหมาะสม
ประสบการณ์ การเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 6
ละ 6
4. นักเรียนชั้น ป.2 ทุก 4. ร้อยละของนักเรียนชั้น
คน อ่านออก เขียนได้
ป.2อ่านออก เขียนได้
5. นักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นไป 5. ร้อยละของนักเรียนชั้น
ทุกคน อ่านคล่อง เขียน ป.3ขึ้นไป อ่านคล่อง
คล่อง และคิดคานวณได้ เขียนคล่องและคิด
คานวณได้
6. นักเรียนผ่านการ
6. ร้อยละของนักเรียนที่
ประเมินสมรรถนะสาคัญ ผ่านการประเมิน
ตามหลักสูตรทุกคน
สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรทุกคน
7. นักเรียนผ่านการ
7. ร้อยละของนักเรียน
ประเมินคุณลักษณะอัน ผ่านการประเมิน
พึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

1. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทุกด้าน
ตามศักยภาพของผู้เรียน
(ต่อ)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
8. นักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตและเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ดี ปลอด
จากสารเสพติด
9. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มี
สุนทรียภาพ ด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา

10. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ให้มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตร
11. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้
8.1 12. นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการดารงชีวิต
พึ่งตนเอง
มีทักษะในการทางาน มี
ทัศนคติที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจ และความ
พร้อม ในการประกอบ
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ตัวชี้วัด
8. นักเรียนร้อยละ 95
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพ
และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
ปลอดจาก
สารเสพติด
9. จานวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
ด้านดนตรี ศิลปะ และ
กีฬาในระดับต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น
10. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่ โรงเรียนกาหนด
11. นักเรียนร้อยละ 100
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อแสวงหาความรู้ได้

12. ร้อยละของนักเรียนที่
มีพัฒนาการด้านทักษะ
การดารงชีวิต
- การบริโภคอาหาร
(กินเป็น ใช้เป็น)
- การดูแลช่วยเหลือ
ตนเอง
53

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

1. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทุกด้าน
ตามศักยภาพของผู้เรียน
(ต่อ)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด

- ทักษะทางสังคม
- การจัดการและสร้าง
งานอาชีพ
13. นักเรียนได้รับการ
13. จานวนนักเรียนที่
พัฒนาด้านการคิด อย่าง ได้รับการพัฒนาด้านการ
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ คิด
14. เพื่อพัฒนารูปแบบ 14. มีโครงการวิจัยเพื่อ
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด
พัฒนากระบวนการคิด
15. นักเรียนมีความ
15. จานวนนักเรียนที่
สามารถในการตัดสินใจ เผยแพร่ผลงานด้านการ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ
คิด
16. เพื่อพัฒนาระบบ
16. โรงเรียนมีการพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน เชิงระบบ บรรลุผลสาเร็จ
ให้มีประสิทธิภาพและ ตามมาตรฐานการ
พร้อม รับการประเมิน
ประกันคุณภาพและผ่าน
ภายนอก
เกณฑ์การประเมิน
ภายนอก
17. ให้มีการนิเทศภายใน 17. ร้อยละของบุคลากร
และภายนอก เพื่อ
ปฏิบัติงานด้วยความ
จัดระบบ การรายงานผล สบายใจ ได้รับการ
และการดาเนินงาน
ช่วยเหลือ แนะนา และ
พัฒนางานและรวบรวม ได้รับการสนับสนุน และ
ผลงานอย่างเป็นระบบ ทราบปัญหาและ
และต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าของงาน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไป
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กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย
15. เพื่อพัฒนาระบบการ 15. มีระบบการบริหาร
บริหาร จัดการด้าน
จัดการการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
ทีม่ ีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน 3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ 1. นักเรียนพัฒนาตนเอง 1. นักเรียนร้อยละ 95
อนุรักษ์ สืบสาน ความ สถานศึกษา ปลูกฝัง
ให้เป็นคนมี คุณธรรม
ผ่านการประเมิน
เป็นประชาธิปไตยและ คุณธรรม ค่านิยมและ
จริยธรรม และค่านิยมที่ คุณลักษณะ
ความเป็นไทย
จิตสานึกรักความเป็นไทย พึงประสงค์ เพื่อเป็น
ที่พึงประสงค์ ด้าน
และวิถีชีวิตตามหลัก
สมาชิกที่ดีของชุมชน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
พอเพียงให้แก่นักเรียนทุก
เกณฑ์มาตรฐาน
คน
คุณภาพการศึกษาที่
โรงเรียนกาหนด
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กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
2. นักเรียนได้รับการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่
อนุรักษ์ สืบสาน ความ
สร้างเสริมให้เป็นผู้ที่มี
แสดงออกด้าน
เป็นประชาธิปไตยและ
จิตสานึกสาธารณะรักษา - จิตสานึกสาธารณะ
ความเป็นไทย (ต่อ)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
- มารยาทไทย
3. นักเรียนมีความ
3. ร้อยละของนักเรียนที่
ภาคภูมิในความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน
สืบสานภูมิปัญญา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
และการ สืบสานภูมิ
และประเพณีอันดีงาม
ปัญญาไทย
4. ครูนาภูมิปัญญา
4. ร้อยละของนักเรียนที่
ท้องถิ่นมาใช้ใน
เผยแพร่ผลงานอันเกิด
กระบวนการเรียนการ
จากศิลปวัฒนธรรมไทย
สอนให้ นักเรียนประยุกต์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
3. จัดโอกาสให้ผู้เรียน
4. พัฒนาระบบและ
1. ครูมีความรู้ในการผลิต 1. ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งหมด มีการใช้สื่อ ใน
ร่วมในการจัดการศึกษา สารสนเทศในการจัดการ และใช้แหล่งการ เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
ทุกรูปแบบ
เรียนรู้นักเรียนทุกคน
เรียนรู้ และใช้ แหล่ง
สามารถใช้ สื่อ
เรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสวงหาความรู้อันเป็น
สากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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3. จัดโอกาสให้ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ (ต่อ)

2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีการใช้
สื่อ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และใช้ แหล่ง
เรียนรู้
3. มีข้อมูลสารสนเทศที่
3. ระบบสารสนเทศมีผล
เป็นระบบนาเสนอข้อมูล ที่ การประเมินในระดับดี
เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซด์
ที่ทันสมัย เกิดประโยชน์ใน
การบริหารงาน
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ 4. โรงเรียนมีหลักสูตร
เหมาะสม ตอบสนองความ สถานศึกษา หลักสูตร
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นที่เหมาะสม
และท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
5. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อ 5. ร้อยละของชุมชนมี
โรงเรียน พร้อมให้ความ
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
ร่วมมือและการช่วยเหลือ พร้อมให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี
และให้การช่วยเหลือเป็น
อย่างดี
5. เพิ่มศักยภาพครูและ 1. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม 1. ครูร้อยละ 100 มี
บุคลากรทางการศึกษา จริยธรรมและปฏิบัติตนตา คุณธรรมจริยธรรมและ
เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติตนตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. ครูมีความสามารถใน
2. ร้อยละของครูที่
การจัดการเรียนการสอนที่ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการคิด และ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สามารถจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4. จัดให้มีการพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน
ให้เป็นครูมืออาชีพ

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
2. นักเรียนมีความรู้ในการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และใช้แหล่ง
การ เรียนรู้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

ตัวชี้วัด

57

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
4. จัดให้มีการพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน
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วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
3. ครู มีการประเมินผล
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพ การ
เรียนรู้และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน
4. ครูได้รับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูใน
รูปแบบต่างๆ
5. พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครูเพื่อ
ตอบสนองต่อการบริหาร
และการพัฒนาของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นระบบ
6. ครูมีความรู้ทางการ
วิจัยและสามารถทาวิจัย
ในชั้นเรียนได้
7. ครูสามารถทาการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง
8. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ครูได้รับการพัฒนาให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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3. ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการคิด
และประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง
4. จานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาตามโครงการต่างๆ
5. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สนองตอบ
ต่อการบริหารและการ
พัฒนา
6. ร้อยละ 100 ของครู
มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
7. ร้อยละของครูที่ทาการ

วิจัยผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง
8. นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการดูแลตามระบบ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

9. ร้อยละของครูที่เป็น
บุคคล แห่งการเรียนรู้
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4. จัดให้มีการพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน
ให้เป็นครูมืออาชีพ (ต่อ)

5. จัดศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ICT ศูนย์
เครือข่าย ศูนย์อาเซียน
ให้ได้มาตรฐาน

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ระดมสรรพ
กาลังสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
เพื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
10. ครูมีกระบวนการ
ทางานที่เป็น Best
Practice สารมารถเป็น
แบบอย่างได้
11. ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ และ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ
12. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการกระจาย
อานาจ
13. จัดแหล่งเรียนรู้ให้ครู
ศึกษาค้นคว้าและจัดหา
ตัวอย่างผลงานการ
พัฒนาโดยครูผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
1. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเชิงระบบ เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ
2. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มี
บรรยากาศแลวัฒนธรรม
การทางานแบบ
กัลยาณมิตร ใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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10. จานวนครูที่มีการ
เผยแพร่
Best Practice
11. ครูทุกคนจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

12. มีครูผู้นาการเปลี่ยน
แปลจานวน 10 คน
และครูผู้นาขยาย
เครือข่าย1: 10 คน
13. มีตัวอย่างผลงานการ
พัฒนาและการวิจัยในชั้น
เรียนทุกกลุ่มสาระ

1. มีระบบบริหารจัดการ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน

2. ร้อยละของครูนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
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ผลผลิตหลักและตัวชี้วดั
ผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 1

ตัวชี้วัด
ด้ำนปริมำณ
จานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

การจัดบริการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้ำนคุณภำพ
ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผลผลิตที่ 2
การจัดบริการศึกษาระดับประถมศึกษา

ด้ำนปริมำณ
จานวนนักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
ด้ำนคุณภำพ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
ด้ำนเวลำ
ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใน 6 ปี
ด้ำนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเงินอุดหนุนรายหัว/นักเรียน 1 คน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ที่

ผลผลิตหลัก
2562

1. จัดบริกำรกำรศึกษำระดับปฐมวัย
ปริมำณ
- นักเรียนได้รับบริการการศึกษา

เป้าหมาย
2563 2564 2564

2565

95

98

99

120

120

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1700

1700

1700

1700

1700

จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
ปริมำณ
- นักเรียนได้รับบริการการศึกษา

366

370

373

375

377

คุณภำพ (%)
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาจรฐาน

90

100

100

100

100

คุณภำพ ( % )
- เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เวลำ ( % )
เด็กชั้นอนุบาลที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 2
ปี (%)
เวลำ ( % )
เด็กชั้นอนุบาลที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 2
ปี (%)
ต้นทุน ( ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อเด็ก
1 คน)
2.

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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ที่

ผลผลิตหลัก
เวลำ (%)
- นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 6 ปี (%)
ต้นทุน ( ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อนักเรียน
1 คน )

2562

เป้าหมาย
2563 2564 2564

2565

100

100

100

100

100

99

100

100

100

100

1900

1900

1900

19000

1900
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เป้ำหมำยและผลผลิตหลักกำรศึกษำปฐมวัย
ผลผลิตหลัก
จัดบริกำรกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

สภาพปัจจุบัน
เป้าหมายผลผลิตหลัก
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการ เด็กปฐมวัยได้รับบริการ ปริมำณ
การศึกษาจานวน 95 คน
การศึกษา 95 คน
จานวนเด็กปฐมวัยได้รับ
การบริการการศึกษาใน
แต่ละปี

เด็กปฐมวัยร้อยละ 100
มีคุณภาพตามมาตรฐาน

คุณภำพ
เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 ร้อยละของเด็กระดับ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพ
เด็ก

เวลำ
เด็กที่จบระดับการศึกษา เด็กที่จบระดับการศึกษา ร้อยละของเด็กที่จบ
ปฐมวัยใน 2 ปี
ปฐมวัย
ระดับชั้นการศึกษา
ปฐมวัยภายใน 2 ปี

1700

1700

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต่อเด็ก 1 คน
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เป้ำหมำยและผลผลิตหลักประถมศึกษำ
ผลผลิตหลัก
จัดบริกำรกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ

สภาพปัจจุบัน
นักเรียนที่ได้รับบริการ
การศึกษาจานวน 366 คน

นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณภาพตามตาม
มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายผลผลิตหลัก
นักเรียนได้รับบริการ
การศึกษา 366 คน

นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ปริมำณ
จานวนเด็กปฐมวัยได้รับการ
บริการการศึกษาในแต่ละปี

คุณภำพ
ร้อยละของจานวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

ด้ำนคุณภำพนักเรียน

นักเรียนที่จบ ป.6
ภายใน 6 ปี

1900

นักเรียนที่จบ ป.6
ภายใน 6 ปี

1900
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เวลำ
ร้อยละของนักเรียนที่จบ ป.6
ภายใน 6 ปี

ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต่อนักเรียน 1 คน
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บทที่ 4
กำรกำหนดกลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2544 แบ่งเป็น 3 ระดับคือ กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับแผนงานและกล
ยุทธ์ระดับโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม ( Strategy)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียน
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
3. จัดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. จัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
5. จัดศูนย์การเรียนรู้ ICT ศูนย์เครือข่าย ศูนย์อาเซียน ให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ระดับแผนงำนโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
1. จัดการศึกษาภาคบังคับของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและจิตสานึกรักความเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
4. พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้นักเรียนทุกคนสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้อันเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระดมสรรพกาลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
1. จัดระบบการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทุกด้านตาม
ศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. จัดการศึกษาภาคบังคับของ
ประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย
(มฐ. 1,3)
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ (มฐ.1)
3. โครงการพัฒนาวิชาการ(มฐ.3)
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
(มฐ.1)
2. โครงการพัฒนาวิชาการ (มฐ.3)
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
มฐ. 2
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(มฐ.1)
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา(มฐ.2)
2. จัดให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน 3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
ความเป็นประชาธิปไตยและ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ความเป็นไทย
จิตสานึกรักความเป็นไทยและวิถีชีวิต (มฐ.1,3)
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนทุกคน
3. จัดโอกาสให้ผู้เรียน
4. พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้ 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ (มฐ.1,3)
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
เรียนรู้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ สื่อ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหา
(มฐ. 2,3)
ความรู้อันเป็นสากลได้อย่างมี
3. โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์และ
ประสิทธิภาพ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(มฐ.1,2)
4. จัดให้มีการพัฒนาครู และ 5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
1. โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครู ทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ครูผู้สอน (มฐ.2)
มืออาชีพ
4. โครงการการประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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การศึกษา (มฐ.2)
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
กลยุทธ์ระดับโครงการ
5. จัดศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์เครือข่าย ศูนย์อาเซียน ให้ โรงเรียนเป็นฐาน ระดมสรรพกาลัง (มฐ.1,2,3)
ได้มาตรฐาน
สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
6. โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียน(มฐ.1,2,3)
เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
7. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สถานศึกษากับชุมชน(มฐ.1,2,3)
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โครงสร้ำงแผนงำนและโครงกำร
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
( แผนงาน)
1. จัดการศึกษาภาคบังคับ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ของประชากรวัยเรียนอย่าง อย่างหลากหลาย
กว้างขวางและทั่วถึง
กิจกรรม
1. กิจกรรมทางวิชาการ
2. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
4. กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
เรียนร่วม
5. กิจกรรมปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน
6. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
7. การให้ทุนการศึกษา
2.นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม
1. การจัดซื้อหนังสือเรียน
2. การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม
1.. กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
2. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส
3. กิจกรรมห้องพยาบาล
4. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
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ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย กว้างขวาง
และทั่วถึง

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีฟันที่สะอาด
มีอนามัยในช่องปากที่ดี
3. นักเรียนร้อยละ 90 มาใช้บริการ
ห้องพยาบาล
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลสุขภาพ
สุขนิสัยและการออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้าหนักส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกานตามเกณฑ์

2. พัฒนาวิชาการ
กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตร
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. คิดดี สร้างสรรค์ดี ชีวีสดใส
4. รักการอ่าน

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สมบูรณ์ เหมาะสมกับ
2.ร้อยละ 70 ของนักเรียนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใจ
ทุกกล่มสาระการเรียนรู้
3.ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นป1-6
5. พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
อ่านหนังสือที่ตนสนใจอย่างน้อยปี
6. ค่ายวิชาการ
การศึกษาร้อยละ 10 เล่ม
7. พัฒนาห้องสมุด
4.นักเรียนชั้น ป.3. มีผลสัมฤทธิ์การ
8. คัดลายมือ
สอบ NT สูงขึ้นร้อยละ 5
9. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
5. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์การ
10. จัดทาแผนปฏิบัติการ
สอบ O-NET สูงขึ้นร้อยละ 5
11.คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม
6. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
12. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET
กิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
กิจกรรม
1. กิจกรรมการจัดบรรยากาศบริเวณ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
2. กิจกรรมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
3. กิจกรรมรักษา พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา
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1.นักเรียนร่วมกิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อม 100 %
2.นักเรียนร่วมกิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ 95 %
3.นักเรียนร่วมกิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมวันพ่อแห่งชาติ 95 %
4. นักเรียนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 90 %
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมและ
จิตสานึกรักความเป็นไทย
และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
4. การพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการ
กิจกรรม
พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
1. การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารทั้งใน
ชีวิตประจาวันและงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
5. การจัดการศึกษาปฐมวัย
1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาแบบ
กิจกรรม
องค์รวมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
1. ลูกรักคนดี
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
2. ผลิตสื่อ
สติปัญญา
3. อบรมผู้ปกครอง
2. ผู้ปกครองได้รับทราบขอบเขตของ
4. รายงานการประเมินตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
3. โรงเรียนสร้างความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกและ
โรงเรียน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 1 นักเรียนร้อยละ 90 มี
และค่านิยมที่พึงประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
กิจกรรม
ประสงค์ ระดับดีขึ้นไป
1. กิจกรรมวันออกพรรษา
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะ
2. กิจกรรมวันลอยกระทง
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3.นักเรียนร้อยละ 80 อนุรักษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
4. นักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากร
5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
บุคคลภายนอกภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. กิจกรรมวันมาฆบูชา
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมและ
จิตสานึกรักความเป็นไทย
และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
7. กิจกรรมวันสงกรานต์
5. มีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตั้งแต่ชั้น
8. กิจกรรมวันไหว้ครู
อนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.6
9. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
6. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสานึกและ
10. กิจกรรมวันสุนทรภู่
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ในระดับ
11. กิจกรรมการวันภาษาไทย
ดี
12. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วัน
7. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้
เข้าพรรษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
13. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในระดับดีขึ้นไป
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
8. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
14. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
9. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา อยู่
ในระดับ ดี ร้อยละ 80
4. พัฒนาระบบและ
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
1. ทุกห้องเรียนมีแฟ้มข้อมูล
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การศึกษา
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล
สารสนเทศในการจัดการ กิจกรรม
ที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เรียนรู้นักเรียนทุกคน
1. พัฒนาครูในการใช้โปรแกรมบริหารสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถใช้ สื่อเทคโนโลยี และเพิ่มสื่อ
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศ แสวงหาความรู้ 2. จัดทาห้องเรียนคุณภาพต้นแบบจานวน 2. ร้อยละ50 มีห้องเรียนได้รับการ
อันเป็นสากลได้อย่างมี
4 ห้อง
ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่
ประสิทธิภาพ
3. จัดทาแฟ้มข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน เอื้ออานวยในการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามาตรฐาน
ห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1
3. ร้อยละ 100 ครูใช้โปรแกรมบริหาร
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
มีการเพิ่มเติมสื่อลงในโปรแกรมอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
( แผนงาน)
5. เพิ่มศักยภาพครูและ
1. การส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเข้า คุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
1. การอบรม สัมมนา
2. การศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ผู้บริหารและครูทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นตัวอย่างที่
ดี
2. ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
4. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของ
นักเรียน อย่างน้อยคนละ 1 วิชา
5. ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีจัดการเรียน การสอนที่
เหมาะสมกับนักเรียน อย่างน้อย ภาค
เรียนละ 2 ชิ้นขึ้นไป
6. ผู้บริหาร ครูมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป
7. บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพจากการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
1.ร้อยละ 100 ครูได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ร้อยละ 100 ครูผ่านการอบรม
ประชุม สัมมนา 4 ครั้ง / ภาคเรียน
3.ร้อยละ 80 ครูมีความก้าวหน้าใน
อาชีพตนเอง
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)
5. เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
สู่มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
4.ร้อยละ 100 ครูมีประสบการณ์
เพิ่มขึ้น

3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 1.โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการ
กิจกรรม
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนทุกชั้นเรียน
1. นิเทศการจัดการเรียนรู้
2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนปฐมวัยและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียนที่
สูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมากตามรายมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
4. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนทุกชั้นเรียน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นทุก
คนทุกชั้นเรียน
6. โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก ทุกรายมาตรฐานทีก่ าหนด
4. การการประกันคุณภาพภายในอย่างมี 1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในอย่างมี
สถานศึกษา
คุณภาพ
3. โรงเรียนมีระบบจัดการบริหารและ
ข้อมูลสารสนเทศ
4. โรงเรียนมีการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ระดมสรรพกาลังสร้าง
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้อาเซียน เพื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม
1. กิจกรรมลูกรักคนดี
2. ผลิตสื่อ
3. อบรมผู้ปกครอง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
5. โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
6. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
7. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
ประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
8. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายใน
9. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 90
1.เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2
จานวน 95 คน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 90
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
2. อบรมผู้ปกครอง
กิจกรรม
1. กิจกรรม 1 วันในโรงเรียน ลูกเรียนรู้
อะไรบ้าง

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1.ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ลูก
2. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานกาหนด
3. ผู้ปกครองเห็นความสาคัญและให้
ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน

3. ชุมชน ร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรม
1. กิจกรรมวันปฐมนิเทศ
2. กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย
3. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

1. กรรมการสถานศึกษา บุคลากรใน
ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ชุมชน ร่วม
ใจพัฒนา โรงเรียน
2.กรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.กรรมการสถานศึกษา บุคลากรใน
ชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
และ
เห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม
และส่งเสริม ให้เด็กๆในชุมชนศึกษาต่อ
4.กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมาย
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึงและเป็น
กิจกรรม
ธรรมทุกคน
1. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 2. ครูทุกคนมีการดาเนินการจัดระบบ
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านศิษย์รัก
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงทุก
คน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566
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กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
3.กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
4. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
5. กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน
6. กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหา
7. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
5. แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรม
1. สวนสมุนไพร
2. การพัฒนาห้องสมุด
3. การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์
4. นานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
ต่างๆ

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
3. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้า
เรียนชั้น อนุบาล 1 และ ป.1 ครบถ้วน
ตามเกณฑ์
4. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีการบันทึก
การแสวงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90

6. ปรับปรุงห้องประชาคมอาเซียน
กิจกรรม
1. กิจกรรมผู้เรียน/ครูพัฒนาทักษะภาษา
2. กิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน
3. กิจกรรมครู/ผู้เรียนได้พัฒนาห้อง
อาเซียน

1.ร้อยละ 75 ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ภาษา
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน
3. ร้อยละ 80 ครู/ผู้เรียนได้พัฒนา
ห้องอาเซียน

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
1. กิจกรรมเลี้ยงปลาในสระ
2. กิจกรรมเตาเผาถ่านอิฐประสาน

1. ร้อยละ 40 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเลี้ยงปลาในสระ
2. ร้อยละ 40 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเตาเผาถ่านอิฐประสาน
3. ร้อยละ 40 นักเรียนเข้าร่วม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

77

กลยุทธ์ระดับองค์กร
( แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
3. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักบุ้ง กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูก
4. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูก
ผักบุ้ง
ฝักทอง
4. ร้อยละ 15 นักเรียนเข้าร่วม
5. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูก
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูกฝัก
ถั่วฝักยาว
ทอง
6. กิจกรรมทาปุ๋ยชีวภาพ
5. ร้อยละ 15 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษปลูก
ถั่วฝักยาว
6. ร้อยละ 15 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทาปุ๋ยชีวภาพ
7.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สามารถ
นาความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้นาไปประยุกต์ใช้ได้
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ส่วนที่ 5
กำรนำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ
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บทที่ 5
กำรนำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ

1. กำรจัดทำโครงกำรเพื่อดำเนินกำรตำมกลยุทธ์
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ดาเนินงานตามภารกิจหลักหลักทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป เน้นการดาเนินงานวิชาการเป็นหัวใจ
สาคัญ และงานอื่น ๆ เป็นงานสนับสนุนในการดาเนินงานของโรงเรียน และงานตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ข้อเสนอแนะ
ของสานักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) โดยนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษา ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้กาหนดโครงการที่จะนาไปปฏิบัติให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียน
1.1 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
1.2 โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 จัดให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
2.1 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.2 โครงการส่งเสริมการอ่าน
2.3 โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 จัดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สถานศึกษากับชุมชน
3.4 โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 4
4.1
4.2
4.3

จัดให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
โครงการส่งเสริมคุณภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดศูนย์การเรียนรู้ ICT ศูนย์เครือข่าย ศูนย์อาเซียน ให้ได้มาตรฐาน
5.1 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา
5.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ส่วนที่ 6
ควบคุมกำกับติดตำม กำรวัดประเมินผล และรำยงำนผล

บทที่ 6
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กำรควบคุมกำกับติดตำม กำรวัดประเมินผล และรำยงำนผล

การดาเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติโดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) มอบหมายงานให้คณะครู บุคลากรได้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง จัดระบบการควบคุม กากับติดตามการวัด
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. กำรควบคุมกำกับติดตำม
1.1 ผู้บริหารหรือกาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมกากับติดตามการดาเนินงาน
1.2 ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ
1.3 นิเทศ ติดตามให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรค และการช่วยเหลือสนับสนุน
2. กำรวัดประเมินผล
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดประเมินผล
2.2 สร้างเครื่องมือในการวัดประเมินผล
2.3 ดาเนินการวัดประเมินผลทั้งก่อนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อดูแลความเป็นไปได้
ระหว่างดาเนินการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดาเนิน และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน
3. กำรรำยงำนผล
3.1 รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะและเมื่อสิ้นสุดแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
3.2 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้งคณะทางานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุง แก้ไข และกาหนดทิศทางการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดระดับเหนือขั้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของโรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
บูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้หลักการกระบวนการ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การ
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คิดเชิงระบบ และการวินิจฉัยองค์การในการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผน กาหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนา และนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า รวมทั้งทักษะในการนาองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหาร เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียนสู่แผนงานและระดับ
บุคคล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการและการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)โดยมีการควบคุม การวัดประเมินผลการดาเนินงานให้มีการพัฒนาและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ส่วนที่ 7
บทบำทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
(Code of practice)

บทที่ 7
บทบำทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ (Code of practice)
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1. บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (School Council)
1. กาหนดนโยบายแม่บท และแผนพัฒนาโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3. ให้คาปรึกษา เสนอแนะ แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียน
การแสวงหาและให้ความสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนการสอนทุกด้านทั้งในและนอกโรงเรียน
4. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน และให้มีการใช้บริการจากโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วมพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น
6. แต่งตั้งที่ปรึกษาและ หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
2. บทบำทของผู้บริหำรโรงเรียน (Principal)
1. บริหารงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน/ธรรมนูญโรงเรียนและนโยบายจากหน่วย
เหนือ
2. นิเทศ ควบคุม กากับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียน
3. ร่วมวางแผนและใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัจจุบันปัญหา และนโยบาย
ด้านคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้คุ้มค่าโดยดูแลรักษาให้สะอาดเป็นระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม
5. จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสูตรสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ตามความเหมาะสม
6. จัดประชุมประจาเดือนทางวิชาการ และประชุมของทุกฝ่ายและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
หาแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรในโรงเรียน

7. ควบคุม กากับ ติดตาม การปฏิบัติของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงาน ดีเด่นและเผยแพร่
ผลงานให้ประจักษ์โดยทั่วไป ตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับและ
เงินเดือนให้สูงขึ้น
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8. ปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาเท่าที่จาเป็นเพื่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน / แบบรายงานตนเองของโรงเรียน ต่อสาธารณชน
3. บทบำทของครูผู้สอน (Teacher)
1. เตรียมการสอน โดยการจัดทา วิเคราะห์หลักสูตรกาหนดการสอน แผนการสอน ผลิตสื่อ
การสอน ใช้แผนการสอน สื่อการสอน ตรวจผลการทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน การวัดผล
ประเมินผล
2. สอนตามแผนการสอน และคู่มือครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ฝึกให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถาวร
3. สอนซ่อมเสริมนักเรียนตามตารางการสอนซ่อมเสริม
4. กวดขัน และติดตามให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ผลิต และจัดหาสื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
7. วัดผล ประเมินผลตามความก้าวหน้าของนักเรียน / ตามสภาพที่แท้จริง
8. จัดทาเอกสารงานธุรการห้องเรียนให้เป็นปัจจุบันและส่งให้ผู้บริหารตรวจอย่างสม่าเสมอ
9. จัดทาข้อมูลนักเรียน เช่น บันทึกพฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ประวัติ
ส่วนตัว การมาเรียน สุขภาพอนามัย ของนักเรียน
10. มีแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
นักเรียน
11. ปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อ47ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ชุมชน และทางราชการ
12. นิเทศ และให้คาปรึกษาซึ่งกันและกัน
13. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้บริหาร
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน
4. บทบำทของนักกำรภำรโรง (Janitor)
1. เปิด ปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่างๆ
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2. ปัดกวาด เช็ด ถู ห้องสานักงานครู ห้องพิเศษต่างๆ อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป
3. นาขยะในถังตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วๆ ไป ไปทิ้งและทาลาย
4. ดูแลน้าดื่มน้าใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้าใช้ในห้องน้าและห้องส้วมของครู
5. ดูแล ปรับปรุงสวนหย่อมในบริเวณต่างๆ ให้สดชื่น สวยเสมออยู่เสมอ
6. ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ
7. อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ภาคกลางคืน ทุกคืนตามคาสั่ง
8. บริการครู และนักเรียนตามความเหมาะสม
9. ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้
ดีตามสมควรแก่สภาพความเหมาะสม
10. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมอบหมายตามความเหมาะสมกับหน้าที่
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียน กลุ่มสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
5. บทบำทของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน (Commuity)
1. ศึกษาและทาความเข้าใจระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
2. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลและแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการ
พัฒนาโรงเรียน
4. สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกาหนดไว้
5. อบรม สั่งสอนเด็กที่อยู่ในความปกครอง ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
6. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อรับฟังแนวทางดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและเสนอข้อแนะนา ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และต่อการพัฒนา
โรงเรียน
7. ร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงานและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6. แนวทำงปฏิบัติสำหรับนักเรียน (Student of Conduct)
โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติสาหรับนักเรียน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างครู
กับนักเรียน ไว้ดังนี้
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1. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
2. นักเรียนต้องเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและรู้จักคุณค่า
ของวัฒนธรรมของไทย
3. นักเรียนต้องให้ความเคารพ ศรัทธา เชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระสงฆ์
4. นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
5. นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพศ วัย และมีความสุภาพอ่อนโยนทั้ง
กาย วาจา ใจ
6. นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันเวลา ไม่ขาดเรียน และเข้าเรียนตรงเวลา
7. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร
8. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
9. นักเรียนต้องไม่เล่นและยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งใน
และนอกโรงเรียน
10. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ รักความสามัคคี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือรวมกลุ่มสร้างความ
เสื่อมเสียแก่ตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น และโรงเรียน
11. นักเรียนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล รักษา ความสะอาด ของห้องเรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบ สถานที่ทั่วไป ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย
12. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
13. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน
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ส่วนที่ 8
สัตยำบัน (Agreement)

บทที่ 8
สัตยำบัน (Agreement)
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เอกสารนี้เป็นแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าเกษม ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2559 ที่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมโดยภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งได้มีการคิดวิเคราะห์และวางแผน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย แต่การจะทางานที่ยิ่งใหญ่นี้จะประสบผลสาเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน อย่างจริงจัง ดังนั้นทั้ง 3 ฝ่าย จึงได้เห็นพ้อง
ต้องกันและให้สัตยาบันว่าจะร่วมมือร่วมใจในการที่จะพัฒนา โรงเรียนบ้านท่าเกษม ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
4. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ดังนั้นเพื่อให้สามารถดาเนินการจนประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังและ
เป้าหมายของโรงเรียนที่กาหนดไว้ทุกประการ จึงลงนามไว้ร่วมกัน

(ลงนาม) ……………………………ผู้แทนวัด
( พระครูเกษมดิตถคุณ )
เจ้าอาวาสวัดท่าเกษม

(ลงนาม) ……………………………ผู้แทนวัด
( พระครูประภากรโสภณ )
เจ้าอาวาสวัดหัวกุญแจ

(ลงนาม) …………………………ผูแ้ ทนชุมชน
( นายวิเชียร สุคนธประทีป )
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงนาม) …………………………ผูแ้ ทนโรงเรียน
( นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
คณะทำงำน
1.
2.
3.
4.

นายเอกพงศ์
นางวรรณา
นางจรัสศรี
นางวรรณา

บุตรสงฆ์
ชมภู
เพียแก้ว
ชมภู

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
กรรมการ
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5. นางสายใจ ถานะวร
6. นางวาสนา พูลชาติ
7. นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
8. นางสมหมาย เนินบก
9. นางขะจี บุญสมนึก
10. นางปราณี อาทิตย์วงษ์
11. นางกนกพิชญ์ ไพลดา
12. นางปนัดดา ดุลชาติ
13. น.ส.จีราวรรณ ศรีอริยานนท์
14. นางอิสรีย์ จารุโรจน์วัฒนา
15. น.ส.ศุภลักษณ์ วงค์ศรีทา
16. น.ส.กุลธิดา สระแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูเด็กพิเศษ
ครูธุรการโรงเรียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
แบบหำสภำพปัญหำปัจจัยเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ 2555
………………………………………………………………………………….
คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นเพียงเรื่องละหนึ่งช่อง
1. มีสภำพเป็น โอกำส,จุดแข็ง หรือ คุกคำม,จุดอ่อน
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โอกาส,จุดแข็ง หมายถึง เป็นประเด็นที่เอื้ออานวยให้โรงเรียนได้เพิ่มภารกิจสามารถขยายการ
ดาเนินงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น
คุกคาม,จุดอ่อน หมายถึง เป็นประเด็นที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพการศึกษา
1.2.1 สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
โอกาส
ภาวะคุกคาม
S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม
/
S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน
/
S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน
/
S4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และมี
การศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง
/
S5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
/
S6 นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าที่พัก
อาศัยเป็นจานวนน้อย
/
S7 ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา
/
S8 สภาพครอบครัวของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
/
S9 บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้
นาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเน้นการบันเทิง
/
S10 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
/
S11 หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน
/
S12 มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนค่อนข้างมาก
/
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
โอกาส
ภาวะคุกคาม
T1 มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
/
หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
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T2
T3
T4

นักเรียนสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ได้คล่องแคล่ว
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่
ครู และนักเรียนสะดวกสบาย
นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด

/
/
/

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
โอกาส
ภาวะคุกคาม
E1 ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน
/
E2 รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
/
E3 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
/
E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
/
E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้
/
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนกำรกำรเมือง กฎหมำยและนโยบำย (Political and
legal factors) (P)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
โอกาส
ภาวะคุกคาม
P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน
/
P2 นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น
/
P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
/
P4 พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
/
P5 พรรคการเมืองมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา
/

รหัส
P6
P7

ประเด็นปัจจัย
นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากาลัง ทาให้บางสาขาวิชาขาดบุคลากร
นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่
แน่นอน
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P8

การลดอัตรากาลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ

/

1.2.2 สภำพแวดล้อมภำยใน
ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยองค์กร (Structure) (S1)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S1.1 โรงเรียนมีการกาหนดนโยบาย ได้ชัดเจน
/
S1.2 นโยบายของ สพฐ. และ สพท.กทม2 ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
/
S1.3 โครงสร้างการบริหารชัดเจน
/
S1.4 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพ
/
S1.5 กาหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
/
S1.6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป
/
S1.7 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
/
S1.8 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสื่อ
เทคโนโลยีช่วยในการสอน
/
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรบริกำรและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S2.1 การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้
/
S2.2 มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด
/
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
S2.3 การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้า บริการน้าดื่ม ยังไม่เพียงพอ
/
รหัส
S2.4
S2.5
S2.6

ประเด็นปัจจัย
การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ปี 2562 - 2566

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
/
/
/
96

S2.7

และปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัยของ
นักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

/

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนบุคลำกร (Man) (M1)
รหัส
ประเด็นปัจจัย
M1.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย
M1.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
M1.3 บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูเกษียณอายุราชการ
จานวนมากในโรงเรียนขนาดใหญ่
M1.4 บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
M1.5 ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร
M1.6 โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี
M1.7 บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรทาให้มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
/
/
/
/
/
/
/

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรเงิน (Money) (M2)
รหัส
ประเด็นปัจจัย
M2.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
M2.2 การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษา
M2.3 ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัด
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็นอย่างดี
M2.4 ทุนสารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3)
รหัส
ประเด็นปัจจัย
M3.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
M3.2 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรียน
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มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
/
/
/
/
มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
/
/
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M3.3 โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง
M3.4 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กร
ภายนอก

/
/

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรจัดกำร (Management) ( M4)
รหัส
M4.1
M4.2
M4.3
M4.4
M4.5
M4.6

ประเด็นปัจจัย
มีการติดตาม และการปฏิบัติงานของครูเป็นประจา
การประสานงานในการทางาน ดีพอสมควร
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนแพร่หลาย
มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ ดาเนินงานตามแผน
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เข้มแข็ง

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
/
/
/
/
/
/

โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ 2562
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98

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นเพียงเรื่องละหนึ่งช่อง
1. มีสภำพเป็นโอกำสหรือคุกคำม
โอกาส หมายถึง เป็นประเด็นที่เอื้ออานวยให้โรงเรียนได้เพิ่มภารกิจสามารถขยายการดาเนินงานหรือ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น
คุกคาม หมายถึง เป็นประเด็นที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพการศึกษา
2. ระดับควำมคิดเห็น
คะแนน 1 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบน้อยมาก
คะแนน 2 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบค่อนข้างน้อย
คะแนน 3 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมาก
คะแนน 5 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมากที่สุด
1.2.1 สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S)
มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม
S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม
S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน
S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
S4
และมีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง
S5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มี
S6
เช่าที่พักอาศัยเป็นจานวนน้อย
ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูป
S7
การศึกษา

รหัส

ประเด็นปัจจัย
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มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม
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S8

สภาพครอบครัวของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูง
S9
นักเรียนให้นาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเน้นการบันเทิง
S10 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
S11
กิจกรรมของโรงเรียน
มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่
S12
บริการของโรงเรียนค่อนข้างมาก

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
T1 หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน
นักเรียนสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
T2
กระบวนการเรียนรู้ได้คล่องแคล่ว
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น
T3
ข้อมูลแก่ครูและนักเรียนสะดวกสบาย
T4 นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม
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E1
E2
E3
E4
E5

ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาดนัดอาชีพใน
โรงเรียน
รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยด้ำนกำรกำรเมือง กฎหมำยและนโยบำย (Political and
legal factors) (P)
มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม
P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน
นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของ
P2
ท้องถิ่น
P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพ
P4
ของแต่ละบุคคล
P5 พรรคการเมืองมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา
นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากาลัง ทาให้บางสาขาวิชาขาด
P6
บุคลากร
นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาทาให้นโยบาย
P7
รัฐบาลไม่แน่นอน
การลดอัตรากาลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงตาม
P8
วุฒิ
1.2.2 สภำพแวดล้อมภำยใน
ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยองค์กร (Structure) (S1)
มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
โอกาส ภาวะ 5 4 3 2 1
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คุกคาม
S1.1 โรงเรียนมีการกาหนดนโยบาย ได้ชัดเจน
นโยบายของ สพฐ. และ สพท.กทม2 ส่งเสริมให้บุคลากร มี
S1.2
ความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
S1.3 โครงสร้างการบริหารชัดเจน
นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
S1.4
ตามศักยภาพ
S1.5 กาหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
S1.6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป
S1.7 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสื่อ
S1.8
เทคโนโลยีช่วยในการสอน
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรบริกำรและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม

S2.1 การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้
มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้
S2.2 คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้า บริการน้าดื่ม ยังไม่
S2.3
เพียงพอ
S2.4 การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
S2.5
มาตรฐาน

รหัส

ประเด็นปัจจัย
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โอกาส ภาวะ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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คุกคาม
นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เป็น
อย่างดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัย
S2.7
ของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
S2.6

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนบุคลำกร (Man) (M1)

รหัส
M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5
M1.6
M1.7

ประเด็นปัจจัย

มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูเกษียณอายุ
ราชการจานวนมากในโรงเรียนขนาดใหญ่
บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี
บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรทาให้มีกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรเงิน (Money) (M2)
รหัส

ประเด็นปัจจัย
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มีสภาพเป็น

ระดับความคิดเห็น
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โอกาส

ภาวะ
5 4 3 2 1
คุกคาม

M2.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารจัดการและ
M2.2
พัฒนาการศึกษา
ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัด
M2.3 กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็น
อย่างดี
M2.4 ทุนสารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3)

รหัส

ประเด็นปัจจัย

มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม

M3.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
M3.2 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรียน
โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มี
M3.3
ความสามารถเฉพาะทาง
อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และ
M3.4
องค์กรภายนอก

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรจัดกำร (Management) ( M4)
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รหัส

ประเด็นปัจจัย

มีสภาพเป็น
ระดับความคิดเห็น
ภาวะ
โอกาส
5 4 3 2 1
คุกคาม

M4.1
M4.2
M4.3
M4.4

มีการติดตาม และการปฏิบัติงานของครูเป็นประจา
การประสานงานในการทางาน ดีพอสมควร
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนแพร่หลาย
มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ ดาเนินงานตามแผน
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานตามนโยบายของ
M4.5
โรงเรียน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
M4.6
ความเข้มแข็ง

สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และคุกคำม เป็นตำรำงสัมพันธ์ 2x2
SWOT Analysis
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STARS ดำวรุ่ง
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินการ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต
QUESTION MARK เครื่องหมายคาถาม
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในมีปัญหาต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในโรงเรียน ในขณะที่มีสภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินกิจการของโรงเรียน กาหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว
เพื่อสร้างโอกาสขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต
DOGS สุนัขจนตรอก
หมายถึง โรงเรียนมีปัญหาสมรรถนะภายในที่จะต้องแก้ไขและยังไม่มีปัจจัยเอื้อ โรงเรียนควรทบทวน
การดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาสาเหตุปัญหาเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะภายใน
ให้มีความเข็มแข็งเพียงพอที่จะดาเนินการต่อไป

CASH COWS วัวแม่ลูกอ่อน
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข็งแต่ขาดการสนับสนุนหรือไม่ได้รับความสนใจในการ
ดาเนินกิจการ กลยุทธ์ที่ควรนามาใช้หากใช้สถานภาพของโรงเรียนตกอยู่ในตาแหน่งนี้คือ การพัฒนา
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สมรรถนะภายในโรงเรียนเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดาเนินกิจการให้เจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีโอกาส

สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในมี 2 ตำรำง
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักคะแนนเฉลี่ย
รายการปัจจัย
น้าหนัก
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
คุกคาม
โอกาส
คุกคาม
S
0.32
1.03
-0.42
0.3296
-0.1344
T
0.24
2.42
-1.25
0.5808
-0.3
E
0.14
1.5
-1
0.21
-0.14
P
0.3
1
-0.63
0.3
-0.189
รวม
1
ช่อง D มีค่า -

สรุปผลการ
วิเคราะห์
0.46
0.88
0.35
0.49
2.18

จากตารางที่ 1 มีการตกลงให้ความสาคัญของปัจจัยภายนอกทั้งสี่ด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย
คือ S,P,T และ E โดยให้น้าหนัก S = 0.32, P = 0.30, T = 0.24 และ E = 0.14 รวมน้าหนักทั้งหมด
เท่ากับ 1.00
ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวด้อมภำยใน (2S 4M)
รำยกำรปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยนอก

น้ำหนัก

S1
S2
M1
M2
M3
M4
รวม

0.18
0.22
0.16
0.13
0.11
0.2
1

คะแนนเฉลี่ย

โอกาส
2.21
2.29
2.11
2.25
2.5
2.17

น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย

คุกคาม
โอกาส
-0.63
0.3978
-0.71
0.5038
-0.71
0.3376
-1.25
0.2925
-1.25
0.275
-0.83
0.434
ช่อง D มีค่า -

คุกคาม
-0.1134
-0.1562
-0.1136
-0.1625
-0.1375
-0.166

สรุปผลกำร
วิเครำะห์

0.51
0.66
0.45
0.46
0.41
0.60
1.92

จากตารางที่ 1 มีการตกลงให้ความสาคัญของปัจจัยภายในทั้งหกด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย
คือ S2, M4, S1, M1, M2 และ M3 โดยให้น้าหนัก S2 = 0.22, M4 = 0.20, S1 = 0.18, M1=0.16, M2=0.13
และ M3 = 0.11 รวมน้ ำหนักทั้งหมดเท่ำกับ 1.00
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- ช้อมูลครูและบุคลากร..............................................................................................................
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-

แบบหำสภำพปัญหำปัจจัยเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน
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