๑

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

สวนที่ 1
บทนํา

๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา
โรงเรียนบานกลาง ตั้งอยูหมูที่ ๓ ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เนื้อที่
ประมาณ ๑๗ ไร ๓ งาน ๔๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมูที่ ๓ และหมูที่ ๘
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบานกลาง เดิมอาศัยศาสนาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีหายโศกเปนสถานศึกษาโดยมีนายฤทธิ์ นันทะผา
เปนครูใหญคนแรก ซึ่งมาดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๓ ทางราชการไดยายนายโอภาส นามกองมาดํารงตําแหนงรักษาราชการ
แทนครูใหญ ในป พ.ศ. ๒๕๐๔
ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดเปดทําการสอนการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ยกเลิกประถมศึกษาตอน
ปลายตามหลักสูตรใหม ป พ.ศ. ๒๕๒๑ นายพรเพท เพทราเวชไดรับแตงตั้งใหขึ้นดํารงรักษาราชการแทนอาจารย
ใหญ ระดับ ๗
ตอมาวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ทางราชการไดยายนายไพโรจน สิงหคํามาดํารงตําแหนงรักษา
ราชการแทนอาจา สาลาสุตา รักษาราชการแทนอาจารยใหญ
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางราชการไดยายนายศักดิ์ดา ตันมิ่งมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานกลาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แตงตั้งใหนาย
ไพฑูรย จันทรา มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตามคําสั่งที่ ๘๓๕/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ใหนายสะทานรักษาราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แตงตั้งใหนางปยะวดี
สุริฉาย มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ BAN KLANG SCHOOL
อักษรยอของโรงเรียน “บ.ก.”
สัญญาลักษณประจําโรงเรียน “ตนยางพารา”
สีประจําโรงเรียน “ฟา-ขาว”

๒

๑.๒ สภาพปจจุบัน
โรงเรียนบานกลาง ไดเปดทําการสอน ๒ ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษาเปดสอนระดับชั้นอนุบาลปที่
๑-ชั้นอนุบาลปที่ ๒ และระดับประถมศึกษา ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นละ
๑ หองเรียน รวมทั้งหมด ๘ หองเรียน
จํานวนขาราชการครู ทั้งสิ้น ๓ คนผูอํานวยการจํานวน ๑ คน ครูผูสอนจํานวน ๒ คน ครูพี่เลี้ยง ๒
คน(ใชเงินรายหัวจาง)เปนชายจํานวน ๑ คน เปนหญิงจํานวน ๑ คน ครูผูทรงคุณคา จํานวน ๑ คน มีลูกจาง
ชั่วคราวนักการภารโรง จํานวน ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบาน
กลางมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน เปนนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 21 คน
ที่ตั้งและเขตบริการ
โรงเรียนบานกลาง ตั้งอยูเลขที่ หมูที่ ๓ ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนโรงเรียน
ประจําหมูบาน อยูหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประมาณ ๕๓ กิโลเมตรมี
ระบบไฟฟาและน้ําประปา เสนทางคมนาคมสะดวกตลอดทั้งป มีหมูบานในเขตบริการ ๒ หมูคือ บานกลาง หมู
ที่ ๓ และ ๘ ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ป พ.ศ.๒๕๖๑ หมูที่ ๓ มีจาํ นวนหลังคาเรือน ๑๔๘
หลังคา มีประชากรชาย ๒๓๓ คน หญิง ๒๕๒ คนรวมประชากร ๔๘๕ คน หมูที่ ๘ มีจํานวนหลังคาเรือน
๑๔๖ หลังคา มีประชากรชาย ๒๑๗ คน หญิง ๒๓๗ คนรวมประชากร ๔๕๔ คน รวมทั้ง ๒ หมูบานมี
จํานวนหลังคาเรือน ๒๙๔ หลังคาเรือน ประชากร ๙๘๙ คน
๑.๓ สภาพชุมชน
๑.๓.๑ สังคมวัฒนธรรม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเปนชุมชนขนาดใหญ ที่ตั้งโรงเรียนติดแมน้ําเลย และไรนา สวนยางพารา
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ นับถือผี มีสําเนียงภาษาเปนของตนเอง(ไท
พวน)มีขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเองเพราะหมูบานกลางไดยายถิ่นฐานมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนลาวคือไทพวน รักความสามัคคีในหมูคณะ มีบุญประจําปเดือน ๓ เรียกวาบุญพระเวท
๑.๓.๒ เศรษฐกิจ
ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนยางพารา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๓ คน ไดจาก ทํา
สวนยางพารา ไรมันสับปะหลัง ไรขาวโพด คาขายและเดินทางไปขายแรงงานบางสวน

๓

แผนผังโรงเรียนบานกลาง

2

7

6

4

8

5

9

14

1

10
3
11
12
13

หมายเหตุ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สนามกีฬา
ลานกีฬา
ฐานพระพุทธรูป
อาคารเรียนหลังที่ 1
อาคารเรียนหลังที่ ๒
หองน้ํา
หองน้ํา
อาคารเรียนหลังเกา
โรงจอดรถ
อาคารโรงอาหาร
หองน้ํา
อาคารอเนกประสงค
บอปลา
ถังเก็บน้ําฝน

๔

๓. ขอมูลทางการศึกษา
๓.๑ นักเรียนสวนใหญเปนเด็กในเขตบริการ มีนักเรียนนอกเขตเปนบางสวนที่ยายตามผูปกครองที่เปน
เกษตรกรรับจางกรีดยางพารา มีอัตราการยายเขา-ออกต่ํา เด็กสวนใหญใชภาษาไทยและภาษาถิ่น(ไทพวน)ในการ
สื่อสารมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีจํานวนนักเรียน ดังนี้
ตาราง ๑ จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒ จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งหมด

เพศ

1
1
2

ชาย
4
4

หญิง
1
3
4

1
1
1
1
1
1
6
8

4
4
1
7
1
4
21
25

4
3
4
4
2
17
21

เฉลี่ย
ตอหอง
1:5
1:3

รวม
5
3
8
8
7
5
7
5
6
38
46

1:8
1:7
1:5
1:7
1:5
1:6

แหลงขอมูล : ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)การบริหารทั่วไป โรงเรียนบานกลาง
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัตราเฉลี่ย
ครู
นักเรียน
1
20
ตาราง ๒ ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จํานวนบุคลากรในปการศึกษา ๒๕๖๒
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูผูสอน

ครูผู
ทรงคุณคาฯ

จํานวน
รวม

๑
1

1
1

๑
1

ครูอัตรา
จาง/พี่
เลี้ยง
๒
2

ครูธุรการ

นักการ
ภารโรง

รวม

๑
1

๑
1

7
7

๕

จํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
บุคลากร
ประกาศนียบัตร
ม.6
ปวส.
ปริญญาตรี
ปการศึกษา
บัณฑิต
๒๕๖๒
2
1
2
รวม
2
1
2
จํานวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา
จํานวน
สาขาวิชา
(คน)
๑. บริหารการศึกษา
1
๒. สังคม
๑
๓. ม.6/ปวช.
3
๔. วิทยาศาสตร์
๑
๕. อื่นๆ
รวม
๖

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๒
2

-

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)
1
1
3
๓
๑1111๕
-11
๖

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดเล็ก)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ที่
1. นางสรรัตน แกวสา
ผูทรงคุณวุฒิ
2. นายทรงเดช จันทุม
ผูทรงคุณวุฒิ
3. พระอาจารยทองคํา จันทวัณโณ
ผูแทนศาสนา
4. นางทยิดา แสนเมือง
ผูแทนครู
5. นายบุญชวย แสงขาว
ผูแทนศิษยเกา
6. นางสาวมาลี จันทุม
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. นายถิน จันทะสี
ผูแทนองคกรชุมชน
8. นางสุมาลี ศรีประเสริฐ
ผูแทนผูปกครอง
9. นางปยะวดี สุริฉาย
ผอ.โรงเรียนบานกลาง

หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ งบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงเรียนบานกลาง มีงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใชจํานวน
นักเรียนประมาณการไดดังนี้

๖

ที่
๑

๒
๓
๔

ตาราง ๔ งบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
ประเภทรายจาย
เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 คาการเรียนการสอน
1.2 คาหนังสือเรียน
1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน
1.4 คาอุปกรณการเรียน
1.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
เงินบริจาค
เงินรายไดสถานศึกษา

จํานวน/บาท
73,843
33400
18543
9960
5270
6670
184,000
-

หมายเหตุ

แหลงขอมูล : รายงานการเงิน วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ การบริหารงบประมาณโรงเรียนบานกลาง
๓.๔ ขอมูลพื้นที่ อาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบานกลาง
โรงเรียนบานกลางมีพื้นที่ จํานวน ๑๗ ไร ๓งาน ๔๓ ตารางวาใชจัดการศึกษาเปนอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ จํานวน ๗ ไรสนามกีฬา ๔ ไร พื้นที่แหลงเรียนรู ๖ ไร มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
6

ตาราง ๕ จํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ปการศึกษา ๒๕๖๒
อาคาร
จํานวน
หลัง
หอง/ที่นั่ง
อาคารเรียน
๒
๘
อาคารอเนกประสงค
โรงอาหาร
๑
50
สวม
๓
๑๐
ลานกีฬา
๒
บอปลา
1
-

แหลงขอมูล : รายงานการตรวจสอบพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบานกลาง
จากตาราง ๕ แสดงใหเห็นโรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ

หมายเหตุ

๗

๓.๕ สื่อ วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู
โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ จํานวนมากแตมีสภาพเกาไมมีคุณภาพเทาที่ควร มีแหลงเรียนรูภายนอก
เพียงพอใชจัดการเรียนรู
ตาราง 6 แสดงจํานวนสื่อ วัสดุ อุปกรณ คอมพิวเตอร
ที่
รายการ
จํานวน/เครื่อง
หมายเหตุ
๑ ใชบริหารจัดการ
๒
๒ ใชจัดการเรียนการสอน
5
รวม
7
แหลงขอมูล : ขอมูลสารสนเทศ งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนบานกลาง
จากตาราง ๖ แสดงใหเห็นวาอัตราเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียนไมเพียงพอ ตามเกณฑอัตราคอมพิวเตอร
ตอนักเรียนที่ สพฐ.กําหนด ๑:๑๐
๓.๖ การบริหารจัดการ
โรงเรียนมีการบริหารยึดโรงเรียนเปนฐาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการโดยใชแผนเปน
เครื่องมือ ไดจัดการบริหารตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยจัดโครงสรางการบริหารงาน ๔ งานคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

๘

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียน
นางปยะวดี สุริฉาย

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
นางทยิดา แสนเมือง
นายทัศนากร วงศดี

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาวเพชรรัตน สุจริต

คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ

คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
- งานทะเบียน-วัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- งานพัฒนานวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
- งานพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงการเรียนรู
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
- งานสงเสริมการเรียนการสอน
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

- งานนโยบายและแผนงาน

- งานวางแผนกําลังและกําหนด
ตําแหนง
- งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
- งานสงเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
- งานวินยั และการออกจากราชการ
- งานเวรยามรักษาการณ
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

- งานระดมทรัพยากร
- งานการเงินและการบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาววิรชา อวนสิมมา

หัวหนากลุมบริหารทัว่ ไป
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาวพัชรี ยอดหนู
คณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ
- งานประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา
- งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร
- งานประสานงานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น
- งานควบคุมภายในหนวยงาน
- งานบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ สภาพแวดลอม และ
สาธารณูปโภค
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสงเสริมพัฒนานักเรียนให
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- งานสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- งานปองกันและแกไขปญหา
สารเสพติดในโรงเรียน
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

๙

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบานกลาง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
นางปยะวดี สุริฉาย

กลุมงานวิชาการ
นางทยิดา แสนเมือง
นายทัศนากร วงศดี

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

กลุมงานงบประมาณ
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาวเพชรรัตน สุจริต

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุมงานบุคลากร
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาววิรชา อวนสิมมา

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน

ครูประจําชั้น

กลุมงานบริหารทั่วไป
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาวพัชรี ยอดหนู

หัวหนางาน

หัวหนาโครงการ

คณะกรรมการสภานักเรียน

นักเรียน

๔. ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบานกลาง ไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักของโรงเรียน โดยยึดนโยบายของหนวยงานบังคับบัญชา ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ภายใตกรอบภารกิจหลักของโรงเรียน ๔ งานหลัก ซึ่งผลการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ สรุปดังนี้
ดานสถานศึกษา

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (R–T) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ไดลําดับที่ 2 ของกลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ไดลําดับที่ ๒๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 ผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การประเมินไมปรากฏผลคะแนนเนื่องดวยนร.จัดอยูในกลุมเด็กพิเศษมี
ความบกพรองทางดานสติปญญา

๑๐

ดานครู

ดานนักเรียน

 นางทยิดา แสนเมือง ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูดีไมมีอบายมุข” จาก สสส.
 นางทยิดา แสนเมือง ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเมืองเลย” จากสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเลย

 เด็กหญิงพาขวัญ โควินทะสุด ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพ

ระบายสี ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุมคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 68
 เด็กชายสหรัฐ เจริญผิว ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับระดับกลุมคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 68
 เด็กหญิงณัฐนรี ศรีบุญเรือง ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับระดับกลุมคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 68

๑๑

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรู
ความกาวหนา
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
คาเฉลี่ย

ปการศึกษา 25๖0
45.67
35.00
41.17
48.67
25.42
39.18

ปการศึกษา 2561
61.88
56.25
45.13
63.50
39.38
53.23

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
16.21
21.25
3.96
14.83
13.96
14.05

จากตาราง คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา 2561 พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นโดยกลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพิ่มขึ้น
21.25 รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพิ่มขึ้น 16.21 และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
เพิ่มขึ้น 14.83 ตามลําดับ

๑๒

สวนที่ ๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบานกลาง
สวนที่ ๑ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบานกลาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา ๑๒
หนา ๑๒

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สาระการเรียนรู
ความกาวหนา
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ดานคํานวณ
ดานภาษา
ดานเหตุผล
คาเฉลี่ย

ปการศึกษา 2557
47.86
55.71
54.51
52.69

ปการศึกษา 2558
47.14
40.71
40.71
42.85

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
-0.72
-15.00
-13.80
-9.84

จากตาราง คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางปการศึกษา 2557 กับปการศึกษา 2558
พบวา ทุกสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยลดลง โดยสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอยละลดลงมากที่สุด คือ สาระการ
เรียนรูดานภาษา ลดลง 15.00
ดานครู
ดานนักเรียน

 นางทยิดา แสนเมือง ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูดีไมมีอบายมุข” จากสสส.
 เด็กหญิงพาขวัญ โควินทะสุด ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพ







ระบายสี ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กชายสหรัฐ เจริญผิว ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีบุญเรือง ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กหญิงอักษรรัตน วงชัยเพ็ง ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กหญิงพัชราภา สวัสดิ์ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กชายนนทนันท สุนาโท ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
เด็กหญิงพิมพชนก ภูกาบ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

๑๓

สวนที่ ๒
สถานภาพสถานศึกษา
๒.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้การศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีการพัฒนาการดานรางกายสมวัย

ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย

ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย

ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย

ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน

สําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปละการพัฒนา

สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน

พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบงชี้

รักษาตัวบงชี้และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคะแนนที่ไดเฉลี่ย ๘๙.๐๐
ผลการรับรองตัวบงชี้คุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
ไมมีตัวบงชี้ที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับ ดี

๑๔

๒.๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน

พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคะแนนที่ไดเฉลี่ย ๘๖.๐๔
ผลการรับรองตัวบงชี้คุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับดี ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพ พอใช

๒.๒ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

๑๕

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาปฐมวัย
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑.๑ ครูควรจัดหาเครื่องดนตรีพื้นฐาน สื่ออุปกรณดานศิลปะสําหรับเด็กใหเพียงพอและเหมาะสม
โดยดูแลเด็กใหทั่วถึงในการรวมกิจกรรม ในและนอกหองเรียน
๑.๒ ครูควรสงเสริมใหเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่น รวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทาง
ศาสนาและงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นรวมกับชุมชนเพิ่มขึ้น
๑.๓ ครูควรสงเสริมใหเด็กไดเลนเกมทางการศึกษา บทบาทสมมุติและของเลนแปลกใหม
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน ที่สงเสริมการพัฒนาสติปญญาเด็กเพิ่มขึ้น
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาควรจัดทําแผนเฝาระวังความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยใหครบ
ทั้ง ๖ ดาน คือ ๑. ความปลอดภัยดานอาคาร ๒. ดานผลิตภัณฑ ๓. ดานการจราจร ๔. ดานบุคคล ๕. ดาน
ระบบฉุกเฉิน และ ๖. ดานกิจกรรมการเรียนรู อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลนางาม และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางามทุกปการศึกษา
๒.๒ สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการประเมินที่สามารถสะทอนความเปนจริงใหมากที่สุดโดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนมีสวนรวมดวย
๒.๓ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนโดยทําขอตกลงกับตนสังกัดทุกป
แลวนําขอตกลงมาสรางความตระหนักกับบุคลากรมีการวางแผนงานใหชัดเจน ลงมือทําโครงการ/กิจกรรมอยาง
จริงจังและตอเนื่อง มีการติดตามและประเมินผล นําผลที่ไดไปพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปในปตอไป
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ ครูควรสังเกตพฤติกรรมและดูแลเด็กในการเลนการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลและเปนกลุมให
ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงสม่ําเสมอโดยมีการบันทึกพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
๓.๒ ครูควรไดรับการนิเทศและเครื่องมือที่ใชในการนิเทศอยางตอเนื่อง ใหสามารถสะทอนประเด็น
อันเปนจุดควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของครูตอไปไดอยางเปนระบบ
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบผลการรายงานคุณภาพภายในใหชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจากาการพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บขอมูล การตั้งเปาหมายในการประกันตนเองตองใหเกิดการทาทาย เปดใหคณะกรรมการ
สถานสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการประเมิน จะทําใหผลการประเมินมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ประถมศึกษา
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑.๑ ครูควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาไทยใหถูกตอง โดยการฝกใหผูเรียนทุกคนพูดภาษาไทยกลาง
แทนภาษาถิ่น โดยเฉพาะในหองเรียน/ภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในทุกโอกาส
๑.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหดีขึ้น โดยจัดหาเครื่องมือ สารเคมี วัสดุ
อุปกรณ ที่จะใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเพียงพอและเอื้อตอการทดลองเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควา
ทดลองเพิ่มมากขึ้น
๑.๓ สถานศึกษาควรพัฒนาบทรองใหหลากหลาย โดยฝกใหผูเรียนเรียนรูในลักษณะการทําโครงงาน
การเขียนบทรองสรภัญญะในลักษณะและโอกาสตางๆ และจัดใหมีการประกวดคํารองสรภัญญะในวันสําคัญอยาง
ตอเนื่อง

๑๖

๑.๔ สถานศึกษาควรดําเนินโครงการพิเศษที่หลากหลายในลักษณะอื่นเพิ่มมากขึ้น โดยใหสอดคลอง
กับแนวของเพื่อนบานในกลุมอาเซียนเปนตน
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดลอมโดยรวมกับผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
สรางรั้วใหรอบสระน้ําและรั้วรอบโรงเรียนใหครบทุกดาน เพื่อความเปนระเบียบ เปนสัดสวน มีความปลอดภัย
และปองกันการบาดเจ็บของผูเรียน
๒.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนระบบระเบียบยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงเอกสาร
การควบคุมเอกสาร การจัดระบบงานสารบรรณ เชน การเพิ่มคุณคาของเอกสารดวยการใหสัญลักษณหรือเลข
กํากับใหชัดเจน เปนตน
๒.๓ สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตร โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย รวมกัน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนและชุมชน ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาควรพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยสงเสริมใหครูไดรับการ
พัฒนาตนเอง โดยการเขารับการอบรมเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูตางประเทศและดนตรี นาฏศิลปเพิ่มขึ้น
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรสรางความเขาใจกับครูทุกคน ใหเห็นความสําคัญและจําเปนกับการดําเนินงานดาน
ระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูเขาใจกระบวนการประกัน
คุณภาพที่ยั่งยืนและสามารถพัฒนาเครื่องมือในการประเมินตนเองที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
สภาพปญหา
๑. ผูปกครองบางสวนไปทํางานตางถิ่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหเด็กขาดความอบอุนและมีเด็ก
หลายคนติดตามผูปกครองไปดวยทําใหการเรียนรูไมตอเนื่อง
๒. ผูปกครองบางสวนมั่วสุมอบายมุขเปนแบบอยางที่ไมดีแกเด็กบางคน มีความเชื่อทางไสยศาสตรทําให
ลูกนักเรียนเกิดความงมงายและปฏิบัติไมถูกตอง
๓. ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมมีเวลาใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนของลูกนักเรียน
๔. ผูปกครองบางสวนใหสื่อเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกวาการศึกษาสงผลใหผูเรียนไมใสใจตอการ
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ไมรูจักเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม
๕. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมแนนอน ทําใหกระทบตอผลการจัดการศึกษา

จุดเดน

๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัยและมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

๑๗

๔. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนการเปน อัต
ลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา และผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานสังคม พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ของเด็กสมวัย
๒. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญของครูปฐมวัย
ประถมศึกษา
สภาพปญหา
๑. ผูปกครองบางสวนไปทํางานตางถิ่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหเด็กขาดความอบอุนและมีเด็ก
หลายคนติดตามผูปกครองไปดวยทําใหการเรียนรูไมตอเนื่อง
๒. ผูปกครองบางสวนมั่วสุมอบายมุขเปนแบบอยางที่ไมดีแกเด็กบางคน มีความเชื่อทางไสยศาสตรทําให
ลูกนักเรียนเกิดความงมงายและปฏิบัติไมถูกตอง
๓. ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมมีเวลาใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนของลูกนักเรียน
๔. ผูปกครองบางสวนใหสื่อเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกวาการศึกษาสงผลใหผูเรียนไมใสใจตอการ
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี ไมรูจักเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม
๕. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมแนนอน ทําใหกระทบตอผลการจัดการศึกษา
จุดเดน

๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค และมีความ
ใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรักษาตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
๔. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาผล
การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา และผลการดําเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
๒.๒ สรุปผลการวิเคราะหสถานศึกษา

ปจจัยภายในสถานศึกษา

จุดเดน (Strengths)
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค และมีความใฝรูใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
๒. โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน

จุดควรพัฒนา (Weaknesses)
๑. ผูเรียนขาดทักษะการวางแผนในการทํางาน และขาด
ทักษะการคิดแกปญหา
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมสาระการเรียนรู
ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

๑๘

และบริหารงานแบบมีสวนรวม
๓. แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษามีสภาพที่ไมพรอมใช
๓. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และไดดําเนินการตามแผน
มีการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล อยางตอเนื่อง
๕. ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือรนเปนแบบอยางที่ดี
แกนักเรียน มีความสามัคคี ทํางานเปนทีม และไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
๖. ครูมีสวนรวมและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. ผูปกครอง ชุมชนใหความรวมมือ ใหความสําคัญตอ
๑. ผูปกครองบางสวนไปทํางานตางถิ่นหลังฤดูกาลเก็บ
การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อยูใกลโรงเรียนทําให เกี่ยวผลผลิต ทําใหเด็กขาดความอบอุนและมีเด็กหลาย
การเดินทางของเด็กนักเรียนสะดวกงายตอการติดตาม
คนติดตามผูปกครองไปดวยทําใหการเรียนรูไมตอเนื่อง
ดูแลและลดปญหาการขาดเรียนของเด็ก
๒. ผูปกครองบางสวนมั่วสุมอบายมุขเปนแบบอยางที่ไม
๒. ผูปกครองมีอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และเพียง ดีแกเด็ก บางคนมีความเชื่อทางไสยศาสตรทําใหลูก
พอที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี
นักเรียนเกิดความงมงายและปฏิบัติไมถูกตอง
๓. ผูปกครองสวนใหญไดนําความเจริญ มีเครื่องใชที่
๓. ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมมี
ทันสมัยมาใชในการประกอบอาชีพ ทําใหไดรับผลผลิต
เวลาใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนของลูก
และรายไดเพิ่มขึ้นสงผลดีตอการจัดการศึกษา
๔. ผูปกครองบางสวนใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง
๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐและ
มากกวาการศึกษาสงผลใหผูเรียนไมใสใจตอการแสวงหา
เอกชนใหการสนับสนุนการศึกษา มีการจัดสรร
ความรูจากสื่อเทคโนโลยี ไมรูจักเลือกใชสื่ออยาง
งบประมาณมาชวยพัฒนาสถานศึกษาทุกป
เหมาะสม
๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ๕. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมแนนอนทําให
เขามาชวยพัฒนาการศึกษา ศิษยเกาทําผาปาการศึกษา กระทบตอผลการจัดการศึกษา
มาชวยพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง

๑๙

สวนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนบานกลาง มุงเนนใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีคุณธรรม ใฝรูใฝเรียน มีสุขภาพ
บุคลิกภาพที่ดี ครูและบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ เนนการมีสวนรวมของชุมชน ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกาวสูประชาคมอาเซียนอยางมีความสุข
พันธกิจ (Mission)
๑. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกของความเปนไทย และคุณลักษณะเหมาะสมกับ
วัย
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๒๐

๓. สงเสริม เฝาระวัง และแกไขปญหาดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ
๔. สงเสริม และพัฒนาครูใหมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๕. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๖. สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยางภาคภูมิใจ
เปาประสงค (Goal)
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และมีจิตสํานึกของความเปนไทย
๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นักเรียนมีสุขภาพที่ดีตามสุขบัญญัติแหงชาติ
๔. ครูมีความรูความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรูอยางมีคุณภาพ และใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน
๖. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. นักเรียนมีศักยภาพ และมีความสุขในการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน
กลยุทธ (Strategies)
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ ๓ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา โดยชุมชนเขามามีสวนรวม
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
กลยุทธที่ ๖ สงเสริมการจัดการเรียนรูดานสุขภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกลักษณของโรงเรียน (Uniqueness)
สรภัญญะโคกสูง
อัตลักษณของโรงเรียน (Identity)
ยิ้มงาย ไหวงาม เต็มใจบริการ
สีประจําโรงเรียน
ฟา – ขาว

นโยบายโรงเรียน (Policy)

๑. โรงเรียนดําเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ

๒๑

คุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น
๒. โรงเรียนสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัย
๓. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูอยาง
หลากหลาย
๔. โรงเรียนสงเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเนนการบูรณาการเพื่อใหเกิดองคความรูที่
สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค และเพิ่มทักษะการอาน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕. โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหเปนผูที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนววิถีพุทธ และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําประวัน
๖. ประสานความรวมมือระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเปนเลิศทุกดาน
๗. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน
๘. โรงเรียนสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อติดตามแกปญหาและพัฒนานักเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนด
๙. โรงเรียนบริหารงบประมาณอยางเปนธรรมและเสมอภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
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สวนที่ ๔
กลยุทธการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย และกลยุทธระดับแผนงาน
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
เปาประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐ ๑๐๐ ๑) โครงการพัฒนาระบบดูแล
๑) นักเรียนมีคุณธรรม ๑) รอยละของนักเรียนมีระเบียบวินัย
๘๐
ชวยเหลือนักเรียน
จริยธรรม คานิยม และมี คุณธรรม จริยธรรมเกิดความตระหนักสํานึก
จิตสํานึกของความเปน รักในความเปนไทย
ไทย
๙๐ ๑๐๐ ๒) โครงการสงเสริมคุณธรรม
๑) รอยละของนักเรียนนอมนําหลัก
๘๐
จริยธรรมนักเรียน
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการสูการปฏิบัติ
๒) รอยละของนักเรียนมีลกั ษะที่พึงประสงค
ที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม
๒) โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน

๑) รอยละของนักเรียนดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
บริเวณโรงเรียนใหสะอาดอยูเสมอ
๒) รอยละของโรงเรียนจัดหาอุปกรณท่ี
อํานวยความสะดวกในการดูแลอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน อยางพอเพียง

๘๐

๙๐

ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมืองและ
คณะ
นายทัศนกร วงศดี
และคณะ

๑๐๐ ๓) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ นายสะทาน สาลาสุตา
สภาพแวดลอม และสาธารณูปโภค และคณะ
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กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (ตอ)
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๓) นักเรียนมีคุณภาพ
๑) รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผูเรียน
ขั้นพื้นฐาน
๒) รอยละของครูผูสอนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับนักเรียนอยาง
หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย
๑) รอยละของนักเรียนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ทุกคน ไดรวม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่ครูได
ออกแบบใหอยางหลากหลาย
๒) รอยละของครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมใน
การออกแบบ ดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูอยางหลากหลาย และครอบคลุม
ทั้ง 4 หมวดกิจกรรม
๑) รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัย มีความ
พรอมตามพัฒนาการทุกดาน และพรอมเขา

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
ผูรับผิดชอบ
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐ ๑๐๐ ๔) โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา นายสมพร แจงภูเขียว
๘๐
ผูเรียน
และคณะ

๘๐

๙๐

๑๐๐ ๕) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา นางเตือนใจ ดิษฐแกว
รู
และคณะ

๘๐

๙๐

๑๐๐

๖) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย

นางพรรณทิวา ชุมมุง
และคณะ
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เรียนตอในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
เปาประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐ ๑๐๐ ๑) โครงการสงเสริมทักษะการอาน นางชื่นจิตต โควินทะสุด
๑) นักเรียนมีคุณภาพ
๑) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา
๘๐
เขียนคิดวิเคราะหนักเรียนระดับ
ตามมาตรฐานการศึกษา อานออกเขียนไดตามเกณฑมาตรฐาน
และคณะ
ประถมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษามี
ทักษะการคิดวิเคราะหตามเกณฑ
๓) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษามี
นิสัยรักการอาน ใฝรูใฝเรียน
๔) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได
๑) รอยละของสถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียน
เขารวมการแขงขันทางวิชาการ
๒) รอยละ ๘๐ ของสถานศึกษาเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน ครูและ
นักเรียนอยางตอเนื่อง
๓) นักเรียนเขารวม

๘๐

๙๐

๑๐๐ ๒) โครงการสงเสริมการเขารวม
แขงขันและแสดงผลงานทาง
วิชาการ

นางชื่นจิตต โควินทะสุด
และคณะ
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กิจกรรมตามความรูความสามารถ
๔) โรงเรียนประชาสัมพันธผลการดําเนิน
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง เหมาะสม

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
เปาประสงค
๒) โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) รอยละของสถานศึกษาจัดทําแหลง
เรียนรูภายในและนอกหองเรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนรูของผูเรียน
๒) รอยละของครูและนักเรียนไดใชแหลง
เรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
อยางเต็มศักยภาพ
๑) รอยละของครูไดรับการพัฒนาตนเองโดย
ใชการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ
การนิเทศภายใน
๒) รอยละของครูสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเพิ่มขึ้น รอยละ๕
๓) รอยละของครูรูและเขาใจระบบประกัน
คุณภาพในระดับดี

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐ ๑๐๐ ๓) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
๘๐
ภายในและนอกหองเรียน

๘๐

๙๐

๑๐๐ ๔) โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นายสมพร แจงภูเขียว
และคณะ

นายนนทวัช วรรณชัย
และคณะ
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๔) รอยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามจุดเนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) รอยละของครูสามารถทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ ๓ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาโดยชุมชนเขามามีสวนรวม
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๑) นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ดํารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑) รอยละของนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรม
ตางๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําความรูและหลักการ แนวคิด
หรือทฤษฎีตางๆนําไปประยุกตใชในการ
เรียนและในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
๒) รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดนอมนําหลักการ แนวคิด หรือ
ทฤษฎีตางๆไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
ผูรับผิดชอบ
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๐
๙๐ ๑๐๐ ๑) โครงการนอมนําหลักปรัชญา นางเตือนใจ ดิษฐแกว
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู และคณะ
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กลยุทธที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๑) ครูมีความรู
ความสามารถ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู
อยางมีคุณภาพ และใช
การวิจัย สื่อ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง

๑) รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู
ทักษะประสบการณดานวิชาชีพ
๒) รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
(รอยละ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)
๑) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
นายบุญหนา แทนสา
และคณะ
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กลยุทธที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๑) โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน

๑) รอยละของสถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ
สื่อ นวัตกรรมเพียงพอ ถูกตองตามระเบียบ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๒) รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตอผูเรียน
๑) รอยละของนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง
4 ดาน อยางเต็มที่ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอตัวนักเรียน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๐
๙๐ ๑๐๐ ๑) โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๘๐

๙๐

๑๐๐ ๒) โครงการจางลูกจางชั่วคราว
(ตําแหนงครูผูสอนเด็กปฐมวัย)

ผูรับผิดชอบ
นายสมพร แจงภูเขียว
และคณะ

นายบุญหนา แทนสา
และคณะ

29

๒) รอยละของนักเรียนมีความพรอมที่จะ
เขาสูในระดับประถมศึกษาตอไป
๑) รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร

๘๐

๙๐

๑๐๐ ๓) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน

นางสาวพรรณทิวา ชุมมุง
และคณะ

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (ตอ)
เปาประสงค

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙๐ ๑๐๐ ๔) โครงการพัฒนาระบบประกัน
๑) รอยละของครูไดรับการพัฒนาตนเองโดย ๘๐
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ใชการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ
การนิเทศภายใน
๒) รอยละของครูสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเพิ่มขึ้น รอยละ๕
๓) รอยละของครูรูและเขาใจระบบประกัน
คุณภาพในระดับดี
๔) รอยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามจุดเนนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) รอยละของครูสามารถทํางานเปนทีมได

ผูรับผิดชอบ
นางปยะวดี สุริฉาย และ
คณะ
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อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ ๖ สงเสริมการจัดการเรียนรูดานสุขภาพโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปาประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๑) นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ๑) รอยละของนักเรียนมีสขุ ภาพกาย ใจ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๒) รอยละของนักเรียนรูจักปองกันตนเอง
จากยาเสพติด ความรุนแรงอุบัติเหตุ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธระดับแผนงาน
(รอยละ)
(โครงการ)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘๐
๙๐ ๑๐๐ ๑) โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวกรรณิกา แสน
บรรณหาร และคณะ
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๓) รอยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี
สงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
๔) รอยละของนักเรียนมีสขุ นิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๑) รอยละของโรงเรียนจัดบริการอาหาร
กลางวันไดอยางทั่วถึง
๒) รอยละของโรงเรียนมีสถานที่ วัสดุ
อุปกรณเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
๓) รอยละของนักเรียนไดรับประทานอาหาร
กลางวันอยางเพียงพอ
๔) รอยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี
สงผลใหเรียนรูอยางเต็มความสามารถ

๘๐

๙๐

๑๐๐

๒) โครงการอาหารกลางวัน

นางทยิดา แสนเมืองและ
คณะ
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สวนที่ ๕
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
หลักการ
๑. การกํากับติดตามประเมินผลโครงการ มุงเนนการนําเขาขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการดําเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๒. การติดตามประเมินผล ใชเปนเครื่องมือสําหรับสื่อสารทําความเขาใจ เรียนรูรวมกันและพัฒนา
ปรับปรุงมิใชมุงเนนควบคุมการดําเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณที่ไดจัดสรร
๓. ยึดหลักประสานการประเมินตนเองของผูปฏิบัติ กับการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพื่อเปนการดึง
พลังความรับผิดชอบรวมกันจากทุกสวนโดยใหการกํากับติดตามและประเมินเปนสวนประกอบที่ควบคูไปกับ
การพัฒนางานสูความสําเร็จ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล และนําขอมูล
ที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๒. เพื่อพัฒนาความกาวหนา และประเมินการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลจากการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร และแผนงานเพื่อใชในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร และวิธีดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อนําผลการประเมินโครงการไปใชในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการตอไป
แนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
๑. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการใหใชรูปแบบการวัดผลประเมิน
เชิงคุณภาพ (BSC) โดยพิจารณาความกาวหนาและความสําเร็จอยางรอบดานจากพันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
และตัวชี้วัดความสําเร็จ
๒. ผูรับผิดชอบแผนกลยุทธระดับองคกร แผนกลยุทธระดับแผนงาน (โครงการ) และแผนกลยุทธ
ระดับโครงการ (กิจกรรม) ที่ดําเนินงาน
๓. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมเปนระยะและ
ตอเนื่อง
๔. รายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเมื่อสิ้นการดําเนินงาน
ตามแผนงานเสร็จสิ้น
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การรายงานผล
๑. ครูผูรับผิดชอบงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมรายงานผลการดําเนินการตอหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู หัวหนากลุมบริหารงาน ตามปฏิทินที่กําหนด หรือเมื่อวันเสร็จสิ้นโครงการ
๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมบริหารงาน รายงานผลการดําเนินการตอผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตามปฏิทินที่กําหนดหรือเมื่อวันเสร็จสิ้นโครงการ
๓. สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด และบุคคลอื่นที่มี
สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการศึกษาทราบ เมื่อสิ้นปการศึกษา
ตางราง การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินการ
โครงการ
ระยะเวลา
การติดตาม/
การรายงานผล
กิจกรรม
ประเมินผล
๑) โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
การศึกษา
๒) โครงการสงเสริม พัฒนาทักษะการอาน เขียน คิดวิเคราะห
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
๓) โครงการสงเสริมการเขารวมการแขงขันและแสดงผลงานทาง
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
วิชาการ
๔) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและนอกหองเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๕) โครงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๖) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๗) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการนิเทศภายใน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๘) โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๙) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๐) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๑) โครงการอาหารกลางวัน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๒) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และ
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
สาธารณูปโภค
๑๓) โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๔) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๕) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๖) โครงการจางลูกจางชั่วคราว (ตําแหนงครูผูสอน)
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
๑๗) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูปฐมวัย
ตลอดปการศึกษา สิ้นสุดโครงการ
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