
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านเหล่านาด ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

(ระยะ ๓ ปี) 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ระยะ ๓ ปี) 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเหล่านาดีในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา แล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได ้

 

 ( นายบุญรอด  ปัดอาษา ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

 
 (นางพรรณนา   ยาวิคำ)                              (นายนพดล   สานเสน) 

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
          (นายบุญพร้อม  มาป้อง)                                    (นายสำราญ   สุวรรณแสง) 

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
                    (นายอุทัย   พระคุณ)                                     (นางกาญจนา  สีดาทัน) 

     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 
 

            (นายอุทิน  พลมุข)                            (ว่าที่ร้อยตรี มานพ  อานจันทึก) 

    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                             กรรมการและเลขานุการ 

 



คำนำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการ

ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัญหา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อกำหนดแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่องค์กรเองไม่สามารถควบคุมได้ 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดีขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบ พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จน

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของแผนการศึกษา

แห่งชาติต่อไป  

 

 

     

          ว่าที่ร้อยตรี มานพ  อานจันทึก 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

                                                                         

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
 การให้ความเห็นชอบเอกสาร ก 
 คำนำ ข 
 สารบัญ ค 
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
 ๑.๒ ประวัติความเป็นมาโรงเรียน ๑ 
 ๑.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร ๑ 
 ๑.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สีและอักษรย่อของโรงเรียน  ๒ 
 ๑.๕ โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา ๒ 
 ๑.๖ ข้อมูลบุคลากร ๓ 
 ๑.๗ ข้อมูลนักเรียน ๓ 
 ๑.๘ อาคารและอาคารประกอบ ๔ 
 ๑.๙ ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ๔ 
 ๑.๑๐ ผลทดสอบระดับชาติ ๕ 
 ๑.๑๑ ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. ๖ 
 ๑.๑๒ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา ๗ 
บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙ 
 ๒.๑ นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๙ 
 ๒.๒ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๐ 
 ๒.๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ๑๐ 
 ๒.๔  นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

       ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
๑๑ 

 ๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ๑๓ 
 ๒.๖ ตารางความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ 

      การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๕ 

 ๒.๗  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์(Goals)กับตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑๗ 
 ๒.๘  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์กร กับโครงการ/กิจกรรม ๒๔ 
 ๒.๙  เป้าหมายความสำเร็จ ๒๕ 
   
   



 สารบัญ (ต่อ)  

   

  หน้า 
บทที่ ๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ๒๙ 
 ๓.๑  ตารางแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ๒๙ 
 ๓.๒  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร  ๓๐ 
บทที่ ๔ การกำกับ ติดตามและประเมินผลตามเป้าหมาย ๓๕ 
 ๔.๑  การกำกับติดตาม ๓๕ 
 ๔.๒  การประเมินตามเป้าหมาย ๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๑  

ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศกึษา 

๑.๑  ขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑) ชื่อสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านเหล่านาดีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตั้งอยู่ 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 089 – 711 - 9879 
  e-mail : banlaonadee.school@gmail.com 
  website: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050065 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
เขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  บ้านเหล่านาดี  หมู่ที่  ๑ และหมู่ ๑๑  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น     

๒)  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมโรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีมีถนนลาดยางสายขอนแก่น-มัญจาคีรี ตัดผ่านสามารถ

เดินทางติดต่อโดยรถยนต์  ดังนี้ 
จากโรงเรียน ถึง อำเภอมัญจาคีรี  ผ่านถนนหมายเลข ๒๐๒๖  ระยะทาง  ๓๖.๙  กิโลเมตร   
จากโรงเรียน ถึง อำเภอเมืองขอนแก่น  ผ่านถนนหมายเลข ๒๑๓๑ ระยะทาง  ๑๗.๕  กิโลเมตร   

 
๑.๒  ประวตัคิวามเปน็มาโรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี

 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๗๗ บนพื้นที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา 
มีนายเงิน  รัตนจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เป็นโรงเรียน
ประชาบาล 
 ปี พ.ศ.2509 โอนจากโรงเรียนประชาบาล มาขึ้นตรงต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ปี พ.ศ.2523 โอนมาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านเหล่านาดี หมู่1 และหมู่ 11 
ปัจจุบันผู้อำนวยคือ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก 
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๑.๓  ขอ้มลูดา้นการบรหิาร 

๑)   ผู้บริหาร  
ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  

๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.  นายบุญรอด  ปัดอาษา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.  นายนพดล   สานเสน            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นางพรรณนา   ยาวิคำ  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔.  นายบุญพร้อม  มาป้อง            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  นายสำราญ   สวุรรณแสง  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
๖.  นายอุทัย   พระคุณ   ผู้แทนศิษย์เก่า 
๗.  นางกาญจนา  สีดาทัน  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๘.  นายอุทิน  พลมุข             ผู้แทนครู 
๙.  ว่าที่ รต.มานพ  อานจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

๑.๔ ปรชัญา อตัลักษณ ์เอกลกัษณ์ ส ีและอกัษรยอ่โรงเรยีน 

 ๑)  วิสัยทัศน์โรงเรียน   “โรงเรียนบ้านเหล่านาดี เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่เทคโนโลยี  รักการออมทรัพย์  ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 ๒)  อัตลักษณ์ของผู้เรียน  “มีนิสัยรักการออมทรัพย์” 
 ๓)  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “กีฬาเด่น  (วอลเล่ย์บอลหญิง)” 
 ๔)  สีประจำโรงเรียน            “สีเหลือง - สีแดง” 
 ๕)  อักษรย่อโรงเรียน          “ล.น.ด.”   

 

๑.๕  โครงสร้างการบรหิารจดัการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยแบ่งงานบริหารงานโครงสร้าง เป็น  ๔  
งาน ดังนี้ 

๑)  การบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่   
๑) นางกิตติพร ภูตะโชติ 
๒) นางเตือนตา แซงบุญเรือง 

๒)  การบริหารงานงบประมาณ/การเงินพัสดุ  ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่   
๑) นายรังสรรค์ แก้วพรม  
๒) นางวริศรา จิตรมงคลศรี   
๓) นายธวัชชัย สุทธิยา 
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๓)  การบริหารงานบุคคล  ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  
๑) ว่าที่ร้อยตรี มานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  
๒) นางสาวฑิฆัมพร สังข์ทอง 

๔)  การบริหารงานทั่วไป  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
๑) นายอุทิน พลมุข 
๒) นายสุพรรษ ลุนมาตร 
๓) นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ 
๔) นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา 
 

๑.๖  ขอ้มลูบคุลากร  ( ณ วนัที ่ ๑๐  มถินุายน  ๒๕๖๓ ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี 
รับราชการ 

วฒุกิารศกึษา 

๑ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผอ. ๑๕ พ.ค. ๒๕๓๐ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
๒ นายรังสรรค์ แก้วพรม ครู คศ.3 1 มิ.ย 2526 ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
3 นางเตือนตา แซงบุญเรือง ครู คศ.3 ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๒ กศ.บ. สุขศึกษา 
๔ นายอุทิน พลมุข ครู คศ.3 ๒๐ ก.พ ๒๕๓๓ กศ.บ. หลักสูตรและการสอน 
๕ นางวริศรา จิตรมงคลศรี ครู คศ.3 ๗ พ.ย. ๒๕๓๘ ค.บ. ปฐมวัย 
๖ นางกิตติพร ภูตะโชติ ครู คศ.3 ๐๒ พ.ค. ๒๕๓๘ ค.บ. การประถมศึกษา 
๗ นายสุพรรษ ลุนมาตร ครู คศ.๑ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ศศ.บ. 
๘ นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ ครูผู้ช่วย ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา 
๙ นายธวัชชัย สุทธิยา ครูผู้ช่วย   

๑๐ นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา ครูอัตราจ้าง -  
๑๑ นางสาวฑิฆัมพร สังข์ทอง ครูธุรการ -  
๑๒ นายคำพันธ์ ก้อยทอง นักการภารโรง -  
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๑.๗  ขอ้มลูนักเรยีน ( ณ วนัที ่๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ ) 
 

 
ชัน้ 

จำนวนนกัเรียน(คน) 
จำนวนหอ้งเรยีน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 0 0 0 0 

อนุบาล 2 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 17 32 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 20 11 31 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 4 19 7 26 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 19 16 35 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 19 11 30 ๑ 

รวม 104 73 177  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 

รวมทัง้สิน้ 106 73 179 ๖ 

 
 
๑.๘  อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
 1.8.1 อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง  

1.8.2 จัดห้องเรียน  6  ห้อง  (ชั้นป.1 – ป.6) 

            1.8.3 จัดห้องพิเศษ 6 ห้อง ได้แก่  

1. ห้องวิทยาศาสตร์    จำนวน 1 ห้อง 
2. ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 1 ห้อง 
3. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน  จำนวน 1 ห้อง 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ของ กสทช  จำนวน 1 ห้อง 
5. ห้องพักครู    จำนวน 1 ห้อง 
6. ห้องบริการทั่วไป    จำนวน 1 ห้อง 

4 



 ๑.๘.๒ อาคารอเนกประสงค์   จำนวน 3 หลัง จำแนกเป็น 
    1. อาคารหอประชุมโรงเรียน 
    2. โรงอาหาร 
    3. ห้องดนตรีนาฏศิลป์  
 1.๘.๑ ส้วม จำนวน 3 หลัง (11 ที่นั่ง) 
 1.๘.๒  สนามฟุตบอล  จำนวน 1 สนาม 
 1.๘.3 สนามบาสเกตบอล จำนวน  1 สนาม (ชำรุด)  
 1.๘.๔ สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน  1 สนาม 
 1.๘.๕ สนามตะกร้อ  จำนวน 1 สนาม 
 1.๘.6 บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน 2 บ่อ 
 1.๘.๗ โรงเห็ด จำนวน 1 โรง 
 1.๘.๘ อาคารห้องสมุดศิษย์เก่า จำนวน 1 หลัง        
 
๑.๙  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 

๙.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชา  ในระดับ ๓ ขึ้นไป    
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/ปีการศึกษา ลำดับ 
การ

พัฒนา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ก้าวหน้า ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ก้าวหน้า 

ภาษาไทย 69.46 59.71 -9.75 59.71 58.9 -0.81 3 
คณิตศาสตร์ 46.11 38.15 -7.96 38.15 32.23 -5.92 5 
วิทยาศาสตร์ 48.50 43.55 -4.95 43.55 35.51 -8.04 6 
สังคมศึกษาฯ 65.27 59.11 -6.16 59.11 58.16 -0.95 4 
ประวัติศาสตร์ 58.68 59.82 1.14 59.82 59.28 -0.54 2 
สุขศึกษาฯ 82.63 85.87 3.24 85.87 54.27 -31.6 9 
ศิลปะ 63.47 57.79 -5.68 57.79 46.60 -11.19 7 
การงานอาชีพ 83.83 45.94 -37.89 45.94 70.54 24.6 1 
ภาษาต่างประเทศ 46.11 45.35 -0.76 45.35 24.55 -20.8 8 

รวมเฉลีย่  49.53  49.53 44.00   
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๑.๑๐  ผลการทดสอบระดบัชาติ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ปีการศกึษา 
สมรรถนะ 

เฉลีย่ 
การอา่นออกเสยีง การอา่นรูเ้รือ่ง 

๒๕๖๐ 71.63 - - 
๒๕๖๑ 58.40 52.60 55.50 
๒๕๖๒ 42.69 49.28 45.99 

 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

ปีการศึกษา 
ความสามารถด้าน 

เฉลีย่ 
ภาษา คำนวณ เหตผุล 

๒๕๖๐ ๕๒.๖๙ ๕๒.๖๙ ๕๒.๖๙ 52.69 
๒๕๖๑ ๔๗.๔๒ ๔๗.๔๒ ๔๗.๔๒ 47.42 

 ความสามารถดา้น  
 คณติศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลีย่ 

๒๕๖๒ 33.05 35.78 34.42 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ปีการศกึษา 
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

เฉลีย่ 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

๒๕๖๐ 49.99 42.19 45.5 34.53 43.05 
๒๕๖๑ 57.7 40.45 43.23 37.27 44.66 
๒๕๖๒ ๕๓.๘๙ ๓๕.๑๗ ๔๐.๗๗ ๓๒.๕๙ 40.61 

 
๑.๑๑ ผลการประเมนิภายนอกจากสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบรอบ 3 จาก สมศ. เมื่อวันที่ 18 - 20 เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2555 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัทมาตรฐานการศึกษาแม็ค จำกัด มีผลการ
ประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัว
บ่งชี้ 
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1.11.1 ระดบัการศึกษาปฐมวยั (โรงเรยีนไม่มรีะดบัปฐมวยั) 
1.11.2 ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน : ระดบัประถมศึกษา 
(  / ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัประถมศกึษา ประเภทโรงเรยีน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 80.54 คะแนน 

 มีคุณภาพระดับดี 
รายละเอยีดผลการประเมนิคณุภาพภายนอก จำแนกรายตวับง่ชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 9, 10, 
11, 7, 6, และ 8 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดี  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, และ 12 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช้  จำนวน 1 ตัวบง่ชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับปรับปรุง  จำนวน 0 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ไม่มี 

 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน 0 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ไม่มี 
 

๑.๑๒  สรปุสภาพปญัหา จุดเดน่ จุดที่ควรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีาร SWOT Analysis  
๑๒.๑  การวเิคราะหป์ัจจยัภายใน (7Ss Mckinsey)  

 

ปจัจยัภายใน จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses)  
๑. ยุทธศาสตร์ 
(Stategy)  

โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายชัดเจนสอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

การทำยุทธศาสตร์ระยะยาวทำให้ไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมือง  

๒. โครงสร้างองค์การ
บริหารงานของ
สถานศึกษา  

โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น ๔ 
งาน คือ บริหารงานวิชาการ บริหารงาน
บุคคล บริหารงานงบประมาณ และ
บริหารงาน  
ทั่วไป โดยมีระเบียบกำหนดขอบข่ายงาน
ที่ชัดเจน  

ในบางงานเป็นโครงการหรืองาน
นโยบายเร่งด่วน ทำให้การกำหนดหรือ
แบ่งงานไม่ชัดเจน  

๓. ระบบองค์การ
(System)  

- โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน  

- บางวิชาครูผู้สอนไม่ตรงเอก และไม่มี
ความถนัดในบางวิชาที่สอนไม่ตรงเอก 
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ปจัจยัภายใน จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses)  
- มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
- มีระบบการบริหารชัดเจน ครอบคลุม
ทุกสายงาน  

 

๔. ทักษะของบุคลากร 
(Skill)  
 

- บุคลากรมีใจใฝ่เรียนรู้ และยังอุทิศเวลา
ให้กับการปฏิบัติงานทางราชการ  
- ครูทุกท่านมีศักยภาพในการทำงานสูง
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง  

- บุคลากรมีภาระงานสอนมกกว่า 2 
วิชา และบางคนมีงานสอนมากกว่า 2 
ชั้น ทำให้เวลาในการเตรียมงานสอน
น้อยลง  

๕. คุณคา่รวมใน
องค์การ (Shared 
Values)  

ครูและบุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
กัน ทำงานร่วมกันได้ดี มีผลงานปรากฏ
ชัดเจน  

- จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนบางชั้น
มีจำนวนมากกว่า 30 คน ทำให้ยากใน
การดูแลให้ทั่วถึง 
 

๖. บุคลากร (Staff)  ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

- ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก  

๗.รูปแบบการนำ
องค์การ (Style)  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการใน
คณะกรรมการและมีการกระจายอำนาจ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

- ผู้มีส่วนร่วมขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
- คณะกรรมการสถานศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา
ในการบริหารการศึกษา  

 
๑๒.๒  การวเิคราะหป์ัจจยัภายนอก (C- PEST) 

 

ปจัจยัภายนอก โอกาส (Opportunity)  อปุสรรค (Threats)  
๑.ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
(Customer)  

- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง  
- ชุมชนและผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่าง
ดี  

- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำ
ชุมชนบางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงาน  
- เป็นสถานศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนขนาด
เล็ก มีประชากรวัยเรียนมีน้อย  
- ผู้ปกครองส่วนมากส่งบุตรหลานของ
ตนเองไปเรียนโรงเรียนในเมืองและ
โรงเรียนที่ใกล้เคียง 
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ปจัจยัภายนอก โอกาส (Opportunity)  อปุสรรค (Threats)  
๒. สถานการณ์การเมือง
(Political)  

- กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้
การสนับสนุนการศึกษาโดยการ
สนับสนุนงบประมาณอย่าง
สม่ำเสมอ  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ  

- การสนับสนุนขององค์การส่วน
ท้องถิ่นบางครั้งเลือกสนับสนุนไม่ทั่วถึง  
- การสนับสนุนขององค์การส่วน
ท้องถิ่นข้ึนอยู่กับเสถียรภาพของ
การเมือง  
- มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบ่อย  

๓. สภาพเศรษฐกิจ
(Economic)  

- สถานศึกษาสามารถระดม
ทรัพยากรจากชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
เอกชน  
 

- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน  
- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการ
ชะลอตัวทำให้การสนับสนุนจากบริษัท
ลดน้อยลง  
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ
บริหารและพัฒนา  

๔. สภาพแวดล้อม
(Environment)  

- ชุมชนโดยรอบให้เกียรติและ
เคารพสถานศึกษา มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดี  

- ในชุมชนมีมีบุคคลย้ายถิ่นฐานมาจาก
ที่อ่ืนเข้ามาอาศัย ทำให้เกิดปัญหาเป็น
แหล่งมั่วสุมของเยาวชน เกิดปัญหายา
เสพติดบ้าง  
- การเดินทางของนักเรียนบางคนไม่
ปลอดภัยเนื่องโรงเรียนอยู่ติดถนนมี
รถยนต์แล่นผ่านตลอด   

๕. สภาพสังคม (Social)  - ชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยดี
เสมอ  
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย  
- คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

- พ่อแม ่ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ
ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานนักเรียนขาด
ความอบอุ่น  
- พ่อแม ่ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในการให้
การอบรมสั่งสอน  
- ครอบครัวมีการแตกแยกทำให้
นักเรียนขาดความอบอุ่น 

๖. 
เทคโนโลยี(Teachnology)  

- โรงเรียนมีระบบ IT ที่ทันสมัย
พร้อมให้การบริการและการบริหาร
จัดการ  

- ขาดการดูแลรักษาด้านไอทีที่ดี  
- ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้การบริหารจัดการ  
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บทท่ี ๒  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๑ นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกำลังคน ที่มี

ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล  
๒. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
๓. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน  
๔. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์  
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ  
๓. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๔. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์  
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
๓. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
๔. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ 
๕. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ 

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อำนาจสู่ภูมิภาค 

 
๒.๒  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  

๖. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบาย  

นโยบายที่ ๑   จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง  
นโยบายที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ ๓   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๔   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
๒.๓  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ขอนแก่น ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565  ดังต่อไปนี้   
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วสิยัทัศน์     
 “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต   ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกจิ       
1. ส่งเสริม สนับสนุน หนว่ยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทาง การศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากร ดำรงชีวิตอย่างมี ความสุข ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมี   ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม มาตรฐาน

วิชาชีพ    
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษา จัดการการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0       

เป้าประสงค์    
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตาม มาตรฐาน

วิชาชีพ  
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0  

ยุทธศาสตร์     
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา     
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
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๒.๔  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งมี คุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  

พันธกิจ (Mission)  
๑. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา คุณภาพนักเรียน

ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใน สังกัด นำ

นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและสนับสนุน ให้ทุกภาค
ส่วน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง ความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา  

เป้าประสงค์  
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  สติปัญญาและมีวินัย

อย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น  
๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ อำชีพและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑    
๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียม    
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๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนานวัตกรรม และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารการเรียนการสอน และนิเทศการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่าย การบริหารจัดการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

๖. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือขา่ย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
๒.๕  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ 

วสิยัทัศน ์(VISION) 
 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี เป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่
เทคโนโลยี  รักการออมทรัพย์  ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ         

พันธกจิ (MISSION) 
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นคนดี มี

คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มี

ทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
3. สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิด

ประสิทธิผล และพัฒนาระบบบริหารจัดการอยู่เสมอ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการออมทรัพย์ 

เป้าประสงค ์(GOALS) 
1. พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

14 



2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ 
4. 4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานในองค์กร และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการการศึกษา 

๕. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์ 

กลยทุธ ์(STRATITIC) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารในการใช้ Digital Technology 

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

๖. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๗. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนำ Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน    มีนิสัยรักการออมทรัพย์ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    กีฬาเด่น  (วอลเล่ย์บอลหญิง) 
สีประจำโรงเรียน            “สีเหลือง - สีแดง” 
อักษรย่อโรงเรียน          “ล.น.ด.”   
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๒.๖  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

พันธกจิ (MISSION) เป้าประสงค ์(GOALS) 
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้เป็นคนดี มีคุณธรรม และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มีทัศนคติและ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะ 

2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

3. สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี สื่อ 
และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนและการดำเนินงานในองค์กร 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการออม
ทรัพย์ 

๕. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์ 
 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับกลยุทธ์ระดับองค์กรของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

เป้าประสงค์(Goals) กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
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เป้าประสงค์(Goals) กลยุทธ์ระดับองค์กร 

3. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ 
 

๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
สามารในการใช้ Digital Technology 
 

4.ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนและการดำเนินงานในองค์กร และส่งเสริมให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา 

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการศึกษา 
๖. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
นำ Digital Technology มาใช้ในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน 
 

 
๒.๗  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์(Goals)กับตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์(Goals)กับตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

เป้าประสงค์(Goals) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

๑.๑ สามารถอธิบายความรู้ของ เรื่องที่อ่าน เรียงลำดับ เหตุการณ์ได้ มี
ความชัดเจนสมบูรณ์ 
๑.๒ เขียนได้ถูกต้อง ลำดับ เหตุการณ์ตามที่นึกคิด  แสดงความคิดเห็น 
ได้ชัดเจน สมบูรณ์ 
๑.๓ สามารถสื่อสารได้คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีการเว้นจังหวะสบสายตาผู้ฟัง
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจใช้น้ำเสียงเหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี 
๑.๔ อธิบายแยกแยะ องค์ประกอบบอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน
สมบูรณ์ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๒.๑ การคิดหรือกระบวนการคิด โดยใช้ข้อมูล ข้อความรู้ ประกอบการ
คิดพิจารณาไตร่ตรอง อย่างรอบคอบในการทำความเข้าใจ กับเรื่องราว 
แล้วนำมาตั้งเป็น สมมติฐานจากเรื่องราวนั้น เพ่ือนำใช้ ในการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุผล เพ่ือนำผลที่ได้จากการ
สรุปมาประเมินและ ตัดสินใจในการปฏิบัติต่อสถานการณ์ หนึ่ง ๆ 

17 
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๒.๒ กระบวนการคิดท่ี ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่าง รอบคอบ 
โดยการศึกษาข้อมูล หลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใด คือ ข้อเท็จจริง 
ข้อมูลใดคือความ คิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความ น่าเชื่อถือของข้อมูล 
แล้ว ตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ 
๒.๓ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๓.๑ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและ
นำไปใช้เผยแพร่  
๓.๒  ผลงานของผู้เรียน 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๔.๑  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา ตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ ใช้ทักษะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิง  
๔.๒ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสารในด้านการพูด การฟัง การอ่าน 
การเขียน การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี คุณธรรม 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๕.๑ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ และสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
๕.๒  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืนๆ 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  
และมีเจตคติความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ 

๗.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ  
๑). รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒) ซ่ือสัตย์สุจริต   ๓) มีวินัย  
๔)  ใฝ่เรียนรู้       ๕) อยู่อย่างพอเพียง   ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗)  รักความเปน็ไทย   ๘)  มีจิตสาธารณะ 

๘.  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๘.๑ ผู้เรียนมีภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
๘.๒ ผู้เรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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๙. ผู้เรียนมีการยอมรับทีจ่ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๙.๑ ผู้เรียนสามารถแสดงความ คิดเห็น พูดคุยกันด้วยความ สุภาพ รับ
ฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
๙.๒ ผู้เรียนแสดงมารยาทที่เหมาะสมให้ เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดง 
อาการดูหมิ่น หรือรังเกียจใน เรื่องท่ีตนไม่ชอบ  
๙.๓ ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายใน สังคม  
๙.๔ ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ สังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้ 
อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และสามารถ แนะนำโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได ้ 

๑๐. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพที่เหมาะสมกับเกณฑ์การ ทดสอบของ
กรมพลศึกษา ๗ รายการ ที่เหมาะสมกับสุขภาพนักเรียน  

๑1.  ผู้บริหารมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๑๑.๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา ระดับชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
๑๑.๒ มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากร
ต่างๆ ทำงานร่วมกันเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ 
ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน  
๑๑.๓ จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับภาระงาน 
๑๑.๔ การทำงานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผล
สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๑๑.๕ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่ ต้องแก้ไขหรือไม่ 

๑2.  ผู้บริหารมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑๒.๑. ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเนิน
รูปธรรม  
๑๒.๒ ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑๒.๓ ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
๑๒.๔ ผู้บริหารมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๑๒.๕ การมีสว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
๑๒.๖ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑๓.๑ การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน จัดกระบวน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจน 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
๑๓.๒ การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
ให้บริการผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  
๑๓.๓ การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือ การจัดการความรู้  ในการพัฒนา
คุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๓.๔ การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยง
และจัดลำดับความเสี่ยง และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การ
ดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับตดิตาม ประเมินผลและการ 
จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
 

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

๑๓.๕ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มี
ความสามารถในการบริหารจัด การสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ มาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๑๓.๖ การสร้างความสำเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัล
เกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ  
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๑๓.๗ การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี 
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

๑4.  ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๑๔.๑ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามท่ีองค์กร
วิชาชีพครูกำหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงาน
และสถานศึกษากำหนดขึ้น  
๑๔.๒ ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ๑ 
๑๓.๓. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ ๒ เพ่ือทราบว่าครูคนใด 
ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ไดค้รบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือพัฒนาไป
พร้อมกัน  
๑๔.๔ จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) 
อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือ เป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาที่
ค้นพบในข้อ ๓ เป็นหลัก และองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ 
ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น  
๑๔.๕. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผล
ดำเนินการ  
๑๔.๖ ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแลสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ นำผลมาวิเคราะห์และพัฒนา
ต่อไป รวมทั้งนำผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือนำผล
การพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 

๑5.  ผู้บริหารจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

๑๕.๑ การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
๑๕.๒ การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๕.๓ การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานการพัฒนา  
๑๕.๔ การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตาม
การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
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๑๕.๕ การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑6. ผู้บริหารจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

๑๖.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
๑๖.๒ การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
๑๖.๓ การขับเคลื่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการงานเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษา  
๑๖.๔ การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ๑๖.๕ การ
จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเกี่ยวกับ ระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๖.๖ การกำหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
๑๖.๗ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด  
๑๖.๘ การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคล
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
๑๖.๙ การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี  
๑๖.๑๐ การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑๗. ครูจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดการปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

๑๗.๑ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง  
๑๗.๒ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้
ได ้ 
๑๗.๓ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่ำกว่าเกณฑ ์ 
๑๗.๔ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
๑๗.๕ มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน  
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๑๗.๖ มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีผล
การเรยีนต่ำกว่าเกณฑ์  
๑๗.๗ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
๑๗.๘ มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือ แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์ 

๑๘. ครใูช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๑๘.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน 
การจัดหาสื่อเพ่ือใช้ในการเรียน การสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  
๑๘.๒ การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษาระดับสถานศึกษา  
๑๘.๓ การขับเคลื่อนกลไก ให้มีการสร้างสื่อ การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
๑๘.๔ การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม  
๑๘.๕ การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
๑๘.๖ มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้  
๑๘.๗ มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
๑๘.๘ การนำสื่อใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๑๙.  ครมูีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑๙.๑ การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
๑๙.๒ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
๑๙.๓ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
๑๙.๔ บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
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๑๙.๕ การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก สถานศึกษา  
๑๙.๖ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือ
สื่อนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ชิ้น  
๑๙.๗ มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน และรายงาน กิจกรรม IS 

๒๐. ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๒๐.๑ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร
โดยการประเมินผู้เรียนจาก สภาพจริง  
๒๐.๒ มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
๒๐.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
และการจัดการเรียนการสอน  
๒๐.๔ ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
๒๐.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ 

๒๑. ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๒๑.๑ การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ๒๑.๒ การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
๒๑.๓ การวิเคราะห์ สังเคราะห์/วิจัย และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
๒๑.๔ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาเป็นการท างานปกติ ของสถานศึกษา  
๒๑.๕ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๒๑.๖ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๒๑.๗ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
๒๑.๘ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 



๒.๘  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์กร กับโครงการ/กิจกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์กร กับโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๑.  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ๑. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net , NT และ RT) 
- กิจกรรมการประกันคณุภาพภายใน 
- กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 
- กิจกรรมหนังสือเรียน 
- กิจกรรมอุปกรณ์นักเรียน 

๒. โครงการโรงเรียนเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

- กิจกรรมวันสำคัญ 

- กิจกรรมเทิดพระเกยีรต ิ

- กิจกรรมการออมทรัพย ์

- กิจกรรม ๕ ส. 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ 

๒. การพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓. โครงการบริหารคร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมส่งเสริมครูเข้าอบรมพัฒนาตนเอง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 

๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

- กิจกรรมการดูแลห้องเรียนสะอาด 
- กิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน 
- กิจกรรมดูแล/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๓. การพัฒนาการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

๕. โครงการพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 
๒.๙  เป้าหมายความสำเร็จ 

๑. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับประถมศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน    
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๒.๓ ผู้เรียนมกีารยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
มาตรฐานที ่๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒ ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๓ ผู้บริหารส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๖ ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
๑. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับประถมศึกษา (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   

๑ ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒ ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๓ ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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๒.  เป้าหมาย(เฉลี่ยร้อยละ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ 

เป้าหมาย(เฉลี่ยร้อยละ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ระดับชั้น / ปีการศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ 

วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ 

สังคมศึกษาฯ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ 

ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๐ ๗๓ ๗๖ 

สุขศึกษาและพละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
ศิลปะ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
การงานฯ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๕
๕ 

๗๔.๔
๔ 

๗๘.๓
๓ 

๗๐.๕
๕ 

๗๔.๔
๔ 

๗๘.๓
๓ 

๗๐.๕
๕ 

๗๔.๔
๔ 

๗๘.๓
๓ 
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๒.  เป้าหมาย(เฉลี่ยร้อยละ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ระดับชั้น / เป้าหมายปีการศึกษา 
เฉลี่ย
ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๒.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๒.๓๓ 

วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๒.๓๓ 

สังคมศึกษาฯ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๒.๓๓ 

ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๒.๓๓ 

สุขศึกษาและพละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๐.๐๐ 
ศิลปะ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๐.๐๐ 
การงานฯ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๖๕ 
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๓.  เป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้น 
ประถมศึกษา 
     ปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

ความสามารถ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
การอ่านออกเสียง ๕๑.๐๐ ๕๔.๐๐ ๕๗.๐๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๔๗.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๓.๐๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๔๙.๐๐ ๕๒.๐๐ ๕๕.๐๐ 
 
 

๔.  เป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   
     ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

ความสามารถ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๕.๐๐ ๓๘.๐๐ ๔๑.๐๐ 
ด้านภาษาไทย ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๐ ๔๖.๐๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๕๐ ๔๐.๕๐ ๔๓.๕๐ 
 
 

๕.  เป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  ทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป้าหมายปีการศึกษา 

เฉลี่ยร้อยละ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย ๕๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๘.๐๐ ๕๓.๖๖ 
คณิตศาสตร์ ๓๕.๐๐ ๓๘.๐๐ ๔๑.๐๐ ๓๘.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๕.๐๐ ๓๘.๐๐ ๔๑.๐๐ ๓๙.๐๐ 
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บทท่ี ๓  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ระดบัองค์กร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๑  ตารางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม ครูผูร้ับผดิชอบ 

๑. การพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียน 

๑. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ (O-net , NT และ RT) 
- กิจกรรมการประกันคณุภาพภายใน 

- กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 

- กิจกรรมหนังสือเรยีน 

- กิจกรรมอุปกรณ์นักเรียน 

นางกิตติพร ภูตะโชต ิ

๒. โครงการโรงเรียนเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

- กิจกรรมวันสำคัญ 

- กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ 
- กิจกรรมการออมทรัพย ์

- กิจกรรม ๕ ส. 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 

- กิจกรรมเข้าคา่ยพักแรมลูกเสือเนตรนาร ี

- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักเรยีนช้ัน ป.๖ 

นายสุพรรษ ลุนมาตร 

๒. การพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓. โครงการบริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมส่งเสรมิครเูข้าอบรมพัฒนาตนเอง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 

- กิจกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 

นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม ครูผูร้ับผดิชอบ 

๒. การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(ต่อ) 

๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนและบริเวณ
โรงเรียน 

- กิจกรรมการดูแลห้องเรียนสะอาด 

- กิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน 

- กิจกรรมดูแล/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

- กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายอุทิน พลมุข 

๓. การพัฒนาการ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 

๕. โครงการพัฒนาการกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

- กิจกรรมการผลิตสื่อนวตักรรมการเรยีนการสอน 

- กิจกรรมพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้ 
- กิจกรรมการทำวิจยัในช้ันเรียน 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

- กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

นางกิตติพร  ภูตะโชติ  
นางวริศรา จิตรมลคลศร ี
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๓.๒  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ของแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธร์ะดับองค์กร ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

แผนงาน/ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียน 

๑. โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ (O-net , NT และ 
RT) 
- กิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

- กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน 

- กิจกรรมหนังสือเรียน 

- กิจกรรมอุปกรณ์นักเรียน 

1. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอา่น 
การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
คำนวณ 

มฐ.๑/๑.๑ ๗๕ ๘๐ ๘๕ นางกิตติพร ภูตะโชต ิ

2. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

มฐ.๑/๑.๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

3. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

มฐ.๑/๑.๓ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มฐ.๑/๑.๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

5.  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ.๑/๑.๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

6.  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

มฐ.๑/๑.๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธร์ะดับองค์กร ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

แผนงาน/ 
 โครงการ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียน (ต่อ) 

๒. โครงการโรงเรียน
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

- กิจกรรมวันสำคัญ 

- กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ 
- กิจกรรมการออมทรัพย ์

- กิจกรรม ๕ ส. 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 

- กิจกรรมเข้าคา่ยพักแรมลูกเสือเนตร
นาร ี

- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักเรยีนช้ัน ป.๖ 

๑.ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

มฐ.๑/๒.๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ นายสุพรรษ ลุนมาตร 

๒. ผู้เรียนมคีวามภมูิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มฐ.๑/๒.๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

มฐ.๑/๒.๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

มฐ.๑/๒.๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธร์ะดับองค์กร ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

แผนงาน/ 
 โครงการ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓. โครงการบริหารครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

- กิจกรรมส่งเสรมิครเูข้าอบรมพัฒนา
ตนเอง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 

- กิจกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน 

๑. ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสยัทัศน์
และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

มฐ.๒/๒.๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ นางเตือนตา แซงบุญเรือง 

๒. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

มฐ.๒/๒.๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ผู้บริหารส่งเสริมการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มฐ.๒/๒.๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

มฐ.๒/๒.๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

- กิจกรรมการดูแลห้องเรียนสะอาด 

- กิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียน 

- กิจกรรมดูแล/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

- กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. ผู้บริหารจดัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

มฐ.๒/๒.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ นายอุทิน พลมุข 

๖. ผู้บริหารจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

มฐ.๒/๒.๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธร์ะดับองค์กร ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

( โรงเรียน) 

แผนงาน/ 
 โครงการ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. การพัฒนาการ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 

๕. โครงการพัฒนาการ
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

 

- กิจกรรมการผลิตสื่อนวตักรรม
การเรยีนการสอน 

- กิจกรรมพัฒนาการออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู ้
- กิจกรรมการทำวิจยัในช้ันเรียน 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

๑. ครูจดัการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

มฐ.๓/๓.๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ นางกิตติพร  ภูตะโชติ  
นางวริศรา จิตรมลคลศร ี

๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

มฐ.๓/๓.๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ครูมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน
เชิงบวก 

มฐ.๓/๓.๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ครูมีการตรวจสอบและประเมนิ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

มฐ.๓/๓.๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕. ครูมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

มฐ.๓/๓.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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บทท่ี ๔ 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลตามเป้าหมาย  

๔.๑  การกำกับติดตาม 

 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน โดย

ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างาน หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING  CYCLE  - วงจรคุณภาพโดย Dr.Edward  W.Deming  ดังนี้ 

 (๑) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

   - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 

  - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 

  - ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

  - งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่ 

  - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ 

 (๒) D : DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 

    - มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 

  - มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

  - มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 

  - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 

  - สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

 (๓) C : CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

  - ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 

  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 

  - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ 

  - ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่ 

 (๔) A : ACTION  นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตาการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 

  - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
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  - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี /จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  

  - มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสำหรับใช้วางแผน 

                       จัดทำโครงการในครั้งต่อไป 

  - กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป 

 

๔.๒  การประเมินตามเป้าหมาย 

 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือการประเมิน สำหรับใช้

ประเมินผลโครงการตามเป้าหมาย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียนเป็นผู้ประเมินตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดไว้ในเอกสาร

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เครื่องมือการ

ประเมิน 
ระยะเวลาการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

๑ โครงการระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
- นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

๒ โครงการโรงเรยีนเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 

ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

๓ โครงการบริหารครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- แบบสังเกต 
 

ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
- นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน 

๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

- แบบสังเกต 
 

ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เครื่องมือการ

ประเมิน 
ระยะเวลาการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน 

๕ โครงการพัฒนาการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- แบบสังเกต 
 

ตลอดปีการศึกษา - คณะครู 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
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