แผนพัฒนาคุณภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2567 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ 5 ปี ทั้งนี้เป็นความพยายามของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งได้มีการประชุมและดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มากาหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยกาหนดกล
ยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกและ
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา แผนปฏิบัติ
การประจาปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ตามบริบท
และเป้าหมายของสถานศึก ษา โรงเรียนบ้านเหมื องแพร่ ขอขอบคุณผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ต่อไป

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
- ประวัติโรงเรียน
- ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
- สภาพแวดล้อมภายนอก
- สภาพแวดล้อมภายใน
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ SWOT
ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แผนการศึกษาแห่งชาติ
- ทิศทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทิศทางการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
ส่วนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
- กลยุทธ์ จุดเน้น
ส่วนที่ 5 แผนการควบคุมกากับติดตาม
- การนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- ปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ภาคผนวก
คาสั่ง

หน้า
1
1
2
3
4
4
5
8
9
11
14
18
23
25
26
28
41
43

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 โทร 042 897018 โทรสาร 042 897018
e-mail…- website muangphraeschool . net เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เนื้อที่ 8 ไร่ เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งกูด
หมู่ที่ 4 และบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เดิมชื่อ “ โรงเรียนเหมืองแพร่วิทยาคม” ได้ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก
เมื่อปีพุทธศักราช 2460 ผู้ที่เริ่มดาเนินการก่อตั้งครั้งแรกคือนายอาเภอด่านซ้ายและศึกษาธิการอาเภอ ดาเนินงาน
จนแล้วเสร็จ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีนายขีด ษรจันทร์ เป็นครูใหญ่
คนแรก มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมูบ่ ้านคือ บ้านนาแห้ว บ้านบุ่ง บ้านนาโพธิ์ และบ้านเหมืองแพร่ ต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 2517 ทางราชการได้ก่อตั้งกิ่งอาเภอนาแห้วขึ้นโดยมีพันตรี บุญเสริม พงษ์พิพัฒน์ เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอ
คนแรก และกิ่งอาเภอนาแห้วได้ยกระดับเป็นอาเภอเมื่อ พ.ศ. 2521 ต่อมาทางราชการได้ขยายสร้างโรงเรียน
บ้านนาแห้วขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 จึงเหลือหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านเหมืองแพร่ บ้านนาโพธิ์ บ้านบุ่ง
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 โรงเรียนบ้านแสงภาสาขาโป่งกูด ได้ยุบรวมโรงเรียนให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแสงภา
แต่เส้นทางการเดินทางไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโป่งกูดได้พร้อมใจกันนาบุตรหลานมาเรียนร่วมกับ
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย ห่างจากแนวเขตแดนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 300 เมตร
โดยมีแม่น้าเหืองเป็นแนวเขตกั้นพรมแดน

2. ข้อมูลผูบ้ ริหาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางระพีพร โคตรชนะ
โทรศัพท์ 0862277505 e-mail kootchana@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี
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3. ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2563)
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 1.บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3
2. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 3. บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 4. บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 6
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 150 คน จาแนกตามระดับชั้นทีเ่ ปิดสอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อ.2 (ชื่อเดิมอนุบาล1)
อ.3 (ชื่อเดิมอนุบาล2)
รวม

เพศ

รวม

1
1
2

ชาย
5
6
11

หญิง
12
6
18

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

1
1
1
1
1
1
6

6
6
8
15
9
14
58

12
9
13
14
9
6
63

18
15
21
29
18
20
121

รวมทั้งหมด

8

81

150

69

17
12
29

เฉลี่ย
ต่อห้อง
14
12
18
15
21
29
18
20

3. จานวนนักเรียนที่มลี ักษณะพิเศษ
รายการ
1.
2.
3.
4.

นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
นักเรียนปัญญาเลิศ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)

จานวน (คน )

คิดเป็นร้อยละของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด

23
12
112

15.33
8
74.67
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3. ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 )
บุคลากรทั้งหมด...........13...........คน แยกตามประเภท ดังนี้
เพศ

ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา
ต่า
ป.
ชาย หญิง กว่า
ตรี
ป.ตรี

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ(ครู)
ครูอัตราจ้าง/
พี่เลี้ยง
นักการ/ ภารโรง
อื่น ๆ
รวม

1
-

8
-

-

2

1

1

1
12

1

1

อายุเฉลี่ย
สูง
กว่า
ป.ตรี

น้อย
กว่า
30 ปี

30 –
50

มาก
กว่า
50 ปี

ประสบการณ์ในตาแหน่ง
น้อย
มาก
10 – 20
กว่า
กว่า
ปี
10 ปี
20 ปี

8
1

1
1
-

3
1

1
1
1

4
-

1
3
2

2
-

4
-

1
10

2

4

1
4

4

1
7

2

4

หมายเหตุ จานวนครูผู้สอนปฐมวัย......2..........คน

ชื่อ – ชื่อสกุล

1. นางสุพญ
ิ เอี่ยมแสงวัฒนา

อายุ

ตาแหน่ง
/วิทยฐานะ

ที่

อายุราชการ

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563

60

36

คศ.3

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
3. นางกัลยา ชัยพิลา

59
52

41
27

คศ.3
คศ.3

ปริญญาตรี ประถมศึกษา ประจาชั้น ป.3
ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา
5. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
6. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี
7. นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์

58

27

คศ3

ปริญญาโท

บริหาร
การศึกษา

สังคมศึกษา ป.4-6
อนุบาลปีที่ 3
ประจาชั้น ป.2
วิทยาศาสตร์ ป.4-6

42

16

คศ.3

ปริญญาตรี

คอมพิวเตอร์

32

8

ครู ค.ศ.1

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

27

3

ครู ค.ศ.1

ปริญญาตรี

ฟิสิกส์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา

8. นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี

25

9. นางสาวเพ็ญประภา บุญแย้ม

30

1ปี
8 เดือน

ครูผู้ช่วย

1ปี
7 เดิอน

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

ประจาชั้น ป.1

ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน/ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อายุ

ประสบการณ์
การสอน

1 นางสาวนิรมล พรมใจ
2 นางสาวธนพร วรชินา

32
43

8
-

ปริญญาตรี ปฐมวัย
ม. 6
-

อนุบาลปีที่ 2

งบประมาณ สพป.ลย 3

พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

งบประมาณ สพป.ลย 3

3 นางสาวมาริสา กุลศิริ

38

-

ปริญญาตรี บัญชี

ครูธุรการ

งบประมาณ สพป.ลย 3

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

5. ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนจานวน 4 หลัง 10 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 10 ห้อง
2. อาคารประกอบ 3 หลัง (อาคารห้องสมุดและไอซีที , อาคารหอประชุม , อาคารโรงฝึกงาน)
3. บ้านพักครู 2 หลัง
4. ห้องน้าห้องส้วม แบบ 4 ที่ จานวน 3 หลัง
5. สนามเด็กเล่น 1 สนาม
6. สนามฟุตบอล 1 สนาม
7. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม
6. ข้อมูลงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
6.1 งบประมาณ
รายรับ

จานวน/บาท

เงินงบประมาณ
งบเงินเดือน-ค่าจ้าง
งบเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน
งบเงินเรียนฟรี 15 ปี
เงินอาหารเสริม(นม)
เงินอาหารกลางวัน

5,075,580
265,150
218,463
628,000

หมายเหตุ
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เงินนอกงบประมาณ
งบอื่น ๆ(เงิน+วัสดุที่ได้จากการบริจาค)
รวมรายรับ

6,187,193

งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 82.03 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพ(เงินอุดหนุนและปัจจัยพื้นฐาน)
คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของรายรับ
6.2 ทรัพยากรที่จาเป็น
1) คอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด.............36.......เครือ่ ง เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้จานวน........26.....เครื่อง
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ.........11.....เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน..........25.....เครื่อง
2) ห้องสมุด............1...........ห้อง
สภาพการใช้งาน......พอใช้..............(  ดี  พอใช้
 ปรับปรุง)
3) ห้องวิทยาศาสตร์............-...........ห้อง
สภาพการใช้งาน............-........(  ดี  พอใช้
 ปรับปรุง)
4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา..........1.............ห้อง
สภาพการใช้งาน........ดี............(  ดี  พอใช้
 ปรับปรุง)
5) ห้องอื่นๆ(ระบุ)........ศูนย์อาเซียน.1....ห้อง
สภาพการใช้งาน......ดี..............(  ดี  พอใช้
 ปรับปรุง)
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ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ต้อง
ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย 83.07
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านผลการจัดการศึกษา

ดี

ดีมาก
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ผู้เรียนสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนักและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเอง ให้มีความ
ปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ มี ความสามารถในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
และด้านการบริหารทั่วไป สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจและมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน
ตามที่คุรุสภากาหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอ ทาให้ครูมีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของสถานศึกษาได้
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ( O-Net ) ได้คุณภาพต่ากว่าระดับดี
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงาน
ตามระเบียบ
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ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษายังมีการดาเนินงานไม่ครอบคลุมในด้านการนาผลการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของ
ครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาครูแต่ละคน และครูบางคนยังไม่ได้ทาการศึกษาค้นคว้า วิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังมีบุคลากรบางส่ว นที่ยังไม่ค่อยมี
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ให้มีทักษะในการอ่านให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย โดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้ ที่เหมาะสม เช่น จัดมุมการอ่าน จัดหาหนังสือนิทานประกอบภาพ ให้เด็ก
ได้อ่าน จัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมกับเพื่อน เช่นการเขียนภาพระบายสีภาพ ปั้น การฝึกเขียนพยัญชนะไทยการเขียนคาง่ายๆ
จัดกิจกรรม ให้เด็ก ทักษะในการอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง ด้วยการเปิดหนังสือโดยไม่กลับหัว เปิดหนังสือจากหน้าไปหลัง
อ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง และสามารถถามเนื้อหาสาระของข้อความจากเรื่องราวในหนังสือภาพที่ตนอ่าน
ซึ่งจะทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในด้านการจัดให้มีสัดส่วนครูต่อเด็กให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด กล่าวคือ เด็กวัย 3- 5 ปี ต้องมีสัดส่วนครูต่อเด็กเท่ากับ 1: 10-15 เพื่อให้การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้สาหรับผู้ปกครอง
อีกทั้งควรมีการติดตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องตัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
สามารถใช้ในการดับไฟได้
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ส่วนที่ 2
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน
2. สถานภาพของโรงเรียน
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่จบชั้น
ประถมศึกษา ทาให้เกิดความสาคัญของการศึกษา
ส่งผลให้ ส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูงกว่าผู้ปกครอง
2. ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยอยูม่ าก ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. ลักษณะของชุมชนและการตัง้ ถิ่นฐานอยู่ไม่ไกลกัน
ส่งผลให้สะดวกต่อการประสานงานระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน
4. ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นกั เรียนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. โครงสร้างพื้นฐานฐานระบบสาธารณูปโภคดี ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับบริการสาธารณูปโภคดี
6. การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารในชุมชนสะดวก
ส่งผลให้การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เป็นไปด้วยดี
7 การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย
8. นโยบายการปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา

อุปสรรค
1. โรงเรียนมีที่ตั้งติดกับชายแดนประเทศลาว ทาให้มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
2. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย
ส่งผลให้การสนับสนุนด้านการเงินต่อโรงเรียนน้อย
3. ครอบครัวในชุมชนอยู่กันอย่างเรียบง่ายไม่มรี ะเบียบ ส่งผลให้
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ
4. สภาพของชุมชนและลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ทาให้ผล
ผลิตทางการเกษตรไม่ดี ราคาตกต่า ส่งผลต่อการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครือ่ งจักรกลทาง
การเกษตร ทาให้ผลผลิตการเกษตรสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่า
ส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
6. อัตราการขยายตัวของประเทศลดต่าลง ส่งผลต่อการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทีม่ ีต่อโรงเรียนลดลง
7.อัตราการว่างงานของประชาชนเพิม่ ขึ้น ภาวการณ์จ้างงานลดลง
และค่าแรงงานไม่สมดุลกับเศรษฐกิจ ทาให้ผู้ปกครองมีรายได้
ลดลง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนน้อยลง
8. ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิม่ มากขึ้น ทาให้การจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาได้ไม่มาก ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
9. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของทาง
กระทรวงศึกษาธิการบ่อย ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า
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2.1.2 สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ
ร่วมกันพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนดาเนินการจัด
การศึกษาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
2. โรงเรียนจัดให้ผปู้ กครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายวางแผน
ดาเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการ ส่งผลให้โรงเรียนดาเนินการจัดการศึกษา
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
3. โรงเรียนกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้เหมาะสม ชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนดาเนินงาน
ต่างๆ สาเร็จลุล่วงด้วยดี
4. โรงเรียนจัดระบบการควบการประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบการควบคุมภายใน ดาเนินการในรูป
คณะกรรมการ ส่งผลให้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บริการและผูม้ ีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
5. ผู้เรียนส่วนมากมีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์อยู่ใน
ระดับ พอใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ พอใช้
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับดี ส่งผลให้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับดี
จุดแข็ง
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ พอใช้

จุดอ่อน
1. โรงเรียนขาดแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
2. นโยบายเปลี่ยนบ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
4. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ ส่วนมากบิดา –
มารดา ไปทางานต่างถิ่น
5.งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน
6.ไม่มีนักการภารโรงจึงทาให้การปรับปรุงสถานที่ และ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งานงบประมาณ
ในการดาเนินงานไม่เพียงพอ

จุดอ่อน
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ส่งผลให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
พอใช้
9. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ใน
ระดับดี ส่งผลให้ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับดี
10. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
ระดับดี ส่งผลให้ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับดี
11.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬาอยู่ในระดับดี ส่งผลให้ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี
12.โรงเรียนมีบุคลากรทีม่ ีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
13.โรงเรียนมีบุคลากรทีม่ ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรง
กับงานทีร่ ับผิดชอบและครูเพียงพออยู่ในระดับดี ส่งผล
โรงเรียนมีบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
14.โรงเรียนมีระบบการวางแผนการบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชีและสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์และโปร่งใส ไม่มีความ
เสียงที่มีนัยสาคัญ
15. โรงเรียนมีแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนใช้งบประมาณอย่าสงประหยัด
คุ้มค่า และโปร่งใส
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จุดแข็ง
จุดอ่อน
16. โรงเรียนมีแหล่งบริการด้านการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะและเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
17. โรงเรียนมีอาคารสถานทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
18.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คล่องตัว
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การดาเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
19.ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผู้นาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งผลให้บุคลากรได้รบั
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ
20. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผู้นาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งผลให้บุคลากรได้รบั
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ
21. ผู้บริหารกากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัตงิ านอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัตงิ านของบุคลากรสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สรุปได้ดังนี้
ด้านผู้บริหาร
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสามารถด้านวิชาการและการบริห าร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์สามารถกระตุ้นให้ คณะครู และกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักและพยายามสร้าง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพที่จะนาโรงเรียนบ้านทับกี่ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดขึ้น
2. ผู้ส อนมี ความสามัคคีมีความสามารถในการจัดสาระการเรียนรู้โ ดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ร่วมกันได้ดีสามารถที่จะพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมโดยร่วมมือกันวิเคราะห์และบริหารหลักสูตรสาระการเรียนรู้
ให้มีความกลมกลืนเป็นรูปธรรมได้
3. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้
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4. กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนดีมากหากมีการระดมสมอง
และแนวคิดในการพั ฒ นาคุณภาพการศึก ษาอย่างจริงจังมี ก ารจัดระเบียบการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดท าแผนพั ฒนาผู้บริหารและบุคลากรในด้านการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น หลัก สูตรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ไปสู่ผลสาเร็จ
2. ควรมีแผนงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม มีองค์กรประกอบของ
หลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนตามความสนใจ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ควรจัดทาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ ต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ควรมีแผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยให้แก่คณะครู เพื่อให้มีความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ด้านครู
จุดเด่น
1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา
2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึก ษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา
2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึก ษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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4. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านผู้เรียน(ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา)
จุดเด่น
1. พัฒนาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักวิเคราะห์ศึกษาด้วยตนเอง
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยจั ด การศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่น
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและความต้ องการของแต่ละคน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
4. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและรู้เท่ากัน การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และสรุปความคิด
อย่างเป็นระบบและทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3
นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสาหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนาไปใชเปนกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสาหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายทีส่ าคัญ
ของแผน คือการมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทาและ
สรางรายได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศทีม่ ีรายไดปานกลาง ไปสู
ประเทศที่พฒ
ั นาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ไดกาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรบั การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุ ภาพ ดารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะทีส่ อดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกาลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศทีม่ ีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
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5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
จานวน 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับภารกิจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบ
สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สาคัญยิ่งยวดในอัน ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวด
วยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชา นุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพือ่ ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและ
แบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ อดคลองกับความตอง
การของประชาชนในพื้นที่ซงึ่ เปนพหุสงั คม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อําเติ
ซ้ ม
ปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทัง้ จะเพิม่ ระดับปฏิสมั พันธกับตาง
ประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
นานาประเทศ เชนการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลกั ษณะสากล เปนตน
2.1 ในระยะเรงดวนรัฐบาลใหความสาคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมือง และ
ความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแก
ไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ และการแกไขป
ญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
อาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
แนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มเี ทคโนโลยีทันสมัย กาหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย
การกระทาอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการ
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ปองกันและแกไขโดยการาบังคับใชกฎหมายทีเ่ ขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ ทีเ่ ชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงาน ตางดาว เปนตน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ อดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสงั คม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อําเติ
ซ้ มปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทัง้
จะเพิม่ ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคก ารระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
นโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาล
จะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคม
ใหเขมแข็งอยางมีคณุ ภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะทีเ่ หมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคณุ ภาพการเรียนรูโดย
เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากาลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจาเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพือ่
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศกึษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู กระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให
เชื่อมโยงกับภูมสิ ังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนในดานความรู
ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดย
เนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทัง้ ในและนอกโรงเรียน
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4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ ีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผสู อน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสาคัญ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน์จากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทางาน การใหบุคลากรดานการวิจยั ของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการ
ใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุ ระหวางการอนุรักษกับการ
ใชประโยชนอ ยางยั่งยืน
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทัง้ ทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ
สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสาคญั ในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับ
แรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใชใหมใหมากทีส่ ุด เรงกาจัดขยะมูลฝอยที่ตกคางสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรับเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปร
รูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดาเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกาหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน
จากบอขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทัง้ จัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายทีเ่ กิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัตเิ หตุ ใหความสาคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจาเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการ
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ทุจริต เชน ระเบียบการจัดซือ้ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึง่ มีขั้นตอนยืดยาว ใช
เวลานาน ําซอน
ซ้
และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
3.3 ทิศทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทีเ่ นนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ การศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ทีม่ ุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ บริหาร
จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ กระจายอานาจและความ รับผิดชอบสู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยทีส่ ามารถนาผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

19

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดาเนินงาน 6 ดาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.1 นอมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา
หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน การ
ทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด ความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตร ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจาเปนและ
ความตองการ ของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
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ประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานนาไปสูการ
พัฒนา คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สงู ขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนได ตามชวงวัย
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
2.4 สงเสริมกาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนได้เรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 27
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่
อานวย ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไดทั้ง ในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual
Education), หลักสูตรระยะสั้น
2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจาเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอย
โอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสม
2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อยางเขมแข็งตอเนือ่ งและเปนรูปธรรม
3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for
international Student Assessment)
3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
และการสรางสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
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4. สงเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 สงเสริมการทาวิจัยเพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 สงเสริมการทาวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 การพัฒนาครูทงั้ ระบบที่เชื่อมโยงกับการเลือ่ นวิทยฐานะ ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 28
นโยบายที่4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคมุ กันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไม
อยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจาตัวประชาชน เปนตน
2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
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: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ
การเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน การ
จัดการศกึษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสูการปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได้
1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ แผนพัฒนา
การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 29
1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เปนตน
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
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2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ
ที่ หลากหลาย
3.4 ทิศทางการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
วิสัยทัศน (Vision)
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของ
ความเปนไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันใน
ทุกระดับ
3. สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะดานอาชีพเพื่อการมีงานทา
4. สงเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามศาสตรพระราชา ใหผูเรียนนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดารงชีวิต
7. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
8. สงเสริมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
คานิยม (Values)
คุณภาพคูคุณธรรม เปนองคกรชั้นนาในการจัดการศึกษา
เปาประสงค (Goals)
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันทุกระดับ
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3. ผูเรียนมีทักษะดานอาชีพเพื่อการมีงานทา
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ผูเรียนไดรับการเรียนรูตามศาสตรพระราชา สามารถนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการดารงชีวิต แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 40
7. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดาเนินงาน
6 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสรางคณุ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 ระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ความรูเ้ พิ่มเติม
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คคู่ ุณธรรม ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ นาพาโรงเรียน
และสังคมมุง่ สูส่ ังคมอาเซียน มุง่ เพียรดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจ
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน และบุคลากร
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทัง้ ระบบ
5.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผเู้ รียนและบุคลากร นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6. นาโรงเรียนและชุมชนมุง่ สูส่ ังคมอาเซียน
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่าน
คล่องเขียนคล่อง และสื่อความหมายได้
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียนและชุมชน
6. บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพือ่ นามาใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ผู้เรียนและบุคลากรรู้และเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
8. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
10.ผู้เรียนมีความรู้และความพร้อมเข้าสู่สงั คมอาเซียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา”
4.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
1. ผู้บริหาร ครูและชุมชนร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก
เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงานด้านวิชาการประเภทโครงงาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนให้สูงขึ้น
4. ปลูกฝังให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ชื่นชมในกิจกรรมด้านดนตรีไทย
5. ส่งเสริมให้ผเู้ รียน มีน้าใจ มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
จุดเน้น
.1. นอมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
4. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อเพื่อเน้นคุณธรรมนาความรู้ จัดกิจกรรมสานึกรักษ์
ความเป็นไทย ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เน้นคุณธรรมนาความรู้ เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
5.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
จุดเน้น
1.แก้ไขปัญหาการอ่าน เขียน ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ในระดับสูง
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
4. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่ สาระภาษาไทย และกลุ่มสาระ
อื่นๆ
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และ
การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น
1. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูให้มีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทั้ง ประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น
3. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ PLC ในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
จุดเน้น
1. ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
2. ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
3. จัดทาสามะโนประชากรกลุ่มวัยเรียน
4. จัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
5. สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จุดเน้น
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
2. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อ การเรียนรู
ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. .เสริมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร คณะบุคคล
และผูเ้ กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
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โครงการ

ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

2566

2567

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1.1 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ตุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
ตระหนักและปฏิบัติตนอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึง
ประสงค์ อาสาทางานเพื่อ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วย
ความเต็มใจ และอย่างมี
ความสุข

85

88

90 92

95

ผู้เรียนตระหนักและ
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมอันพึง
ประสงค์ อาสาทางาน
เพื่อประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
และอย่างมีความสุข

1.2 ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 80
ความเข้าใจและสามารถนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
และพัฒนาสังคมได้

82

85 88

90

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
พัฒนาสังคมได้

2566

2567

1. ร้อยละของผูเ้ รียนที่เข้าใจ
เห็นความสาคัญของวันสาคัญ
ต่าง ๆ ตลอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2565

1.3โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ
ของชาติ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2563

โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

90

92

94 96

98

ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของวันสาคัญต่าง ๆ
มีความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเทศชาติ
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1.4 โครงการ 1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี
เด็กดี มีเงินออม ความประหยัด มัธยัสถ์ และ
(ธนาคาร
เห็นคุณค่าของการออม
โรงเรียน)

80

82

84 86

88

นักเรียนเป็นผู้ทมี่ ีความ
ประหยัด มัธยัสถ์ และ
เห็นคุณค่าของการออม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

1.ร้อยละของหลักสูตรที่
90
เหมาะสมกับผู้เรียนท้องถิ่น
และหลักสูตรแกนกลางของ
สพฐ.
1.ร้อยละของผู้เรียนชั้นป.6
50
มีผลการทดสอบระดับชาติ
( O-Net )ทุกกลุม่ สาระการ
เรียนรู้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3
2.รอยละของผู้เรียนชั้นป.3 มี 55
ผลการทดสอบ NT ทุกด้าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการ
ประเมินการอ่าน RT ชั้นป. 1
อยู่ในระดับดี, ระดับดีมาก

92

94 96

53

55 58

66

62 64

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

2.2ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

2.1พัฒนา
หลักสูตร

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

100 สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
ท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
60 ผู้เรียนมีผลการสอบ
O-NET, NT , การ
ประเมิน RT เพิ่มสูงขึ้น
66
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
2565

2566

2567

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2564

2.3 โครงการ
ห้องเรียน
คุณภาพสู่
โรงเรียน
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

1.ร้อยละของครูที่จัดการ
80
เรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลระดับดีขึ้นไป
2.ร้อยละของครูที่มีการ
75
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1
เรื่อง
3.ร้อยละของครูที่มีการวัด
80
และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ มุ่งเน้นพัฒนาการ
ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป

82

84 86

90

80

82 84

85

82

84 86

88

2.4โครงการ
พัฒนานักเรียน
ที่มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ

1.ร้อยละของนักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถใน
ด้านวิชาการ
2.ร้อยละนักเรียนแสดง
ความสามารถด้านกีฬา
ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ และ
สิ่งประดิษฐ์
2.5 ส่งเสริม
1. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มี
65
พัฒนาผูเ้ รียนใน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ด้านทักษะการ กระบวนการ
คิดอย่างเป็น
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระบบโดยการ และเทคโนโลยี และนาความรู้
เรียนรู้แบบสะ มาออกแบบชิ้นงานหรือ
เต็มศึกษา
วิธีการแก้ปัญหาได้
(STEM
Education

ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ใช้กระบวนการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย
และใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน

ผู้เรียนเป็นผูท้ ี่มี
ความสามารถด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี
ศิลปะ นาฏศิลป์ และ
สิ่งประดิษฐ์

70

75 80

85

ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนา
ความรู้มาออกแบบ
ชิ้นงาน
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80

85

90 95

80

82

84 86

80

82

84 86

70

72 74

76

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

1.ร้อยละของห้องเรียน
และบริเวณรอบๆห้องเรียน
มีความสวยงาม
ปลอดภัย เหมาะสมกับ
กิจกรรม การเรียนการสอน
และถูกสุขลักษณะ
2.ร้อยละของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ มีทกั ษะในการ
เรียน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ
2.7 พัฒนาการ 1.ร้อยละของครูที่มี
สื่อนวัตกรรม ความสามารถสร้าง และใช้สื่อ
และเทคโนโลยี นวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
ทางการศึกษา เรียนการสอน
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

2.6 พัฒนาการ
เรียนการสอน
และบริหาร
จัดการชั้นเรียน

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

100 ห้องเรียนทุกระดับชั้น
และรอบๆห้องเรียน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
มีความสวยงาม ใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่และ
เอื้อต่อการเรียนการสอน
90 และความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน

88

80

1. ครูมีความสามารถ
สร้าง ผลิต ใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
2.นักเรียนสามารถ
เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การเรียนอย่างเหมาะสม

35

กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

90

92

94 96

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

1.ร้อยละของบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา.

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

100 บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

36

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

4.2 สร้าง
เครือข่ายเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ
ศึกษาระหว่าง
โรงเรียนกับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง
ชุมชน และ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงาน
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง
4.2โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ
ศึกษาเรียนร่วม
และเรียนรวม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

1.ร้อยละของโรงเรียนมี
90 92 94 96 100 -โรงเรียนมีความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
อันดีกับชุมชน
โรงเรียน วัดและชุมชน
-นักเรียนมีจิตสานึกใน
2.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม 100 100 100 100 100 การอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
กิจกรรมและเห็นความสาคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประเพณีทอ้ งถิ่นที่ดงี าม
อันดีงามของท้องถิ่น
ของท้องถิ่น

1.ร้อยละของเด็กพิการเรียน
ร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

100 100 100 100 100 เด็กพิการเรียนร่วมได้รบั

สิทธิและโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการพัฒนา
การเรียนรูอ้ ย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

37

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2566

2567

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2565

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มสี ุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ปอ้ งกัน
ตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4.ร้อยละของผู้เรียนที่เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
5.2สถานศึกษา 1.ร้อยละของนักเรียนที่
สีขาว ปลอด
ปลอดภัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สารเสพติดและ ยาเสพติด และอบายมุข
อบายมุข
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ปลอดภัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และอบายมุข

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

5.1 โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ในการพัฒนา
ผู้เรียนด้าน
สุขภาวะที่ดี
และการมี
สุนทรียภาพ

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

85

88

90 92

95

88

90

92

88

90

92 94

95

85

88

90 92

95

90

92

94 96

90

92

94 96

100 -โรงเรียนเป็นสถานที่
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
100 -บุคลากร นักเรียน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุข

94 95

-ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
น้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-ผู้เรียนรู้จกั ป้องกัน
ตนเองจากสิง่ เสพติด
เห็นคุณค่าในตนเอง
แก้ปัญหาเป็น มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
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2566

2567

1.ร้อยละของอาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมี
สิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
มีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2565

5.3 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่
และสภาพ
แวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

80

85

88 90

95

- บริเวณโรงเรียน อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นมี
แหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

6.1 พัฒนา
คุณภาพ
การบริหาร
จัดการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

100 100 100 100 100
1. ร้อยละของผูบ้ ริหารที่มี
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในระดับดีมาก
100 100 100 100 100
2.ร้อยละของ.ผู้บริหารที่
สามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3.ร้อยละของนักเรียน
100 100 100 100 100
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก

-ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

6.2โครงการ
1. ร้อยละของผูบ้ ริหารใช้
พัฒนาผูบ้ ริหาร หลักการบริหารแบบมีส่วน
ด้านการปฏิบัติ ร่วมและใช้ข้อมูลการ
งานตามบทบาท ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
หน้าที่ให้มี
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
ประสิทธิภาพ การจัดการ
และเกิด
2.ร้อยละของผู้บริหารที่
ประสิทธิผล
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
3.ร้อยละของผู้บริหารที่มงุ่ มั่น
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6.3 โครงการ 1.โรงเรียนผ่านการประเมิน
พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระบบงาน
2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ประกันคุณภาพ ความพึงพอใจต่อระบบการ
ภายใน
บริหารจัดการของโรงเรียน
สถานศึกษา
3.ร้อยละผูเ้ กี่ยวข้องทีม่ ีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

100 100 100 100 100 -ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม
100 100 100 100 100 -ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการใช้กระบวนการ
วิจัยในการพัฒนา
100 100 100 100 100 การศึกษา

80

82

84 86

88

6.4โครงการ
1.ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดหา เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์
ภายในโรงเรียน

85

88

90 92

95

-โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องเชื่อมั่นและพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

-โรงเรียนจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
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6.5 โครงการ
นิเทศภายใน

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
นิเทศการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ร้อยละของครูที่นาผลการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2567

2566

2565

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2564

ตัวชี้วัด
2563

โครงการ

100 100 100 100 100 -โรงดรียนมีระบบการ

นิเทศภายในที่เข้มแข็ง
100 100 100 100 100
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ส่วนที่ 5
แผนการควบคุม กากับติดตาม
แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
การนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะ
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้ามาย รวมถึงวิธี
และกระบวนการทางาน การนาแผนไปสูก่ ารปฏิบัติจะต้องทาให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และ
พร้อมที่ นาแนวทางนั้นไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกั บสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการระดมกาลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่าเสมอ
2) โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ และด าเนิ นการตามแผน
มีการกากับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่มงุ่ หวังไว้
3) เร่งรัดให้หน่วยงานดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การนาแผนสู่
การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง
4) มี ก ารก าหนดภารกิ จ ความรับ ผิด ชอบให้ ชั ด เจนเพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ แผนงาน และแผน
อัตรากาลัง และขจัดความซ้าซ้อนของงาน
5) วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) พั ฒ นาระบบข้อ มู ลสารสนเทศทางการศึก ษาให้มี ความแม่นยาและเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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7) พัฒนาระบบการกากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว จาเป็นต้องมีการกากับติดตาม และ
ประเมินผล เพื่ อ ให้ทราบผลและความก้ าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุปได้ดังนี้
1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นา มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกในความเป็นไทย รู้จักดารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี
2) มุ่ ง พั ฒ นาระบบและบุคลากรฝ่า ยบริห ารให้เ ป็นมื ออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสัง คม
ทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บคุ ลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3) มุ่ ง เน้ นการจัดการศึก ษาที่ มี อิส ระ และคล่องตัวในการบริห ารจัดการ เพื่อให้ส ามารถสร้า ง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ ดังนี้
(1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน
ทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม
(2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินกรช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและสม่าเสมอ
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ปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติ
เมษายน
- ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
กรกฎาคม
- นิเทศ ติดตาม
กันยายน
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 1)
ตุลาคม
- ตรวจสอบ ติดจาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ธันวาคม
มีนาคม

- นิเทศ ติดตาม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 2)
- นาเสนอผลงานดีเด่น
- จัดทารายงาน SAR

-

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
ที่ ๓๒ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
............................................................................................................................................................................
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ ตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙ ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิ ารใช้งบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อกาหนดจุดยืนของโรงเรียน ด้วย
การระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการทีป่ รึกษา
๑. นายคาดี สีหะวงษ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายทรงศักดิ์ จันสารี
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๓. นายสมยศ พรมใจ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๒. คณะกรรมการจัดทาร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
๑. นางระพีพร โคตรชนะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
๔. นางกัลยา ชัยพิลา
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
๕. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
๑. นางระพีพร โคตรชนะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
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๒. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
๓. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
๔. นางกัลยา ชัยพิลา
๕. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา
๖. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
๗. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี
๘. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
๙. นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี
๑๐. นางสาวนิรมล พรมใจ
๑๑. นางสาวธนพร วรชินา
๑๒. นางสาวมาริสา กุลศิริ
๑๓. นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์

ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๓
กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมือ่ ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน บ้าน
เหมืองแพร่ เพื่อรับความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

