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ส่วนที่ 1
การวิ เคราะห์บริ บทของโรงเรียน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวัดศรีสว่าง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกวน (คันธศีลราษฎร์วทิ ยาคม) เปิ ดทาการเรียน
การสอน เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2481 โดยอาศัยศาลาวัดศรีสว่างเป็ นทีเ่ รียน โดยมีนายอุทธา
ทรวงแก้ว เป็ นครูใหญ่ ต่อจากนัน้ จึงมีการขยายออกมานอกวัด โดยสร้างเป็ นอาคารเรียนแบบถาวรขึน้ ใน
ทีธ่ รณีสงฆ์ ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากพระอธิการอ้าย ปั ญญสวโร ด้านทิศเหนือของวัด เนื่องจากจานวน
นักเรียนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ประกอบกับทางราชการได้อนุมตั ใิ ห้โรงเรียนบ้านกวนขยายการเรียนการสอน
ไปถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 7 จึงได้ทาการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน ขึน้ อีก
1 หลัง โดยใช้งบประมาณจากทางราชการทัง้ สิน้
พ.ศ.2537 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ดสอนเป็ นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้เปิ ดสอน
จนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และประกอบกับทางราชการได้อนุมตั เิ งินจานวน 1,780,000 บาท ให้
สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ขนาด 2 ชัน้ จานวน 6 ห้องเรียนอีก 1 หลัง แต่ไม่มสี ถานทีก่ ่อสร้างทาง
ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้ นรวมทัง้ ราชการจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซือ้ ทีด่ นิ ซึง่ ติดกับทีด่ นิ
โรงเรียน อีกจานวน 4 ไร่ 46 ตารางวา โดยมีรายนามผูบ้ ริจาค คือ
1. คุณวิลาส–คุณพูล อินตา บริจาคทีด่ นิ จานวน 2 ไร่ 29 ตารางวา มูลค่าเป็ นเงินจานวน
496,520 บาท (สีแ่ สนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน)
2. คุณพ่อสม – คุณแม่คา สุจนั ทร์คา บริจาคทีด่ นิ จานวน 1 ไร่ 2 ตารางวา มูลค่าเป็ นเงิน
จานวน 245,250 บาท ( สองแสนสีห่ มื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
3. ราษฎรหมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตาบลหารแก้ว บริจาคทีด่ นิ จานวน 1 ไร่ มูลค่าเป็ นเงิน
จานวน จานวน 86,750 บาท ( แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
4. เงินสมทบจากทางราชการ จานวน 160,000 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) รวม
ทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 988,520 บาท ( เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน )
การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 เปิ ดทาการ
สอนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ในปี การศึกษา 2528 มีนกั เรียนรุ่นแรก จานวน 20 คน
พ.ศ. 2539 ได้รบั งบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
และงบประมาณต่อเติมอาคาร 105/29 อีก 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2549 ได้รบั งบประมาณจัดสรรจากทางราชการ 1,990,000.-บาท สร้างอาคารเรียนแบบ
105/29 ขนาด 2 ชัน้ จานวน 4 ห้องเรียน อีก 1 หลัง โดยเริม่ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2549 และแล้วเสร็จในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

พ.ศ.2555 ตามคาสังส
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ 43/2555
เรื่องให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการ กรณีโรงเรียนเรียนร่วม ซึง่ โรงเรียน
บ้านหารแก้ว สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้เข้ามาเรียนร่วม
ประกอบด้วยข้าราชการครูสายผูส้ อนจานวน 4 ราย นักเรียนจานวน 13 คน
พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านกวนเปลีย่ นชื่อเป็ นโรงเรียนวัดศรีสว่าง เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2557
พ.ศ. 2560 ตามคาสังส
่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ศธ.04050/ว
3684 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยให้ขา้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ ช่วยราชการทีโ่ รงเรียนวัดศรีสว่าง กรณีโรงเรียนเรียน
รวม ประกอบด้วยข้าราชการครูสายผูส้ อนจานวน 4 ราย นักเรียนจานวน 5 คน
สภาพปัจจุบนั
โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตัง้ อยู่เลขที่ 153 หมู่ท่ี 6 ตาบลหารแก้ว อาเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50230 โทรศัพท์ 053 - 023304 E – mail: watsrisawang2560@gmail.com สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิ ดสอนตัง้ แต่ ระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีขา้ ราชการครู 13 คน ครูจา้ งสอน 1 คน พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ 1 คน
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 1 คน นักการภารโรง(ช่างไฟฟ้ า 4 ) 1 คน นักการภารโรงอัตราจ้าง 1 คน ผูบ้ ริหาร 1
คน มีนกั เรียนทัง้ หมด 124 คน ชาย 66 คน หญิง 58 คน โดยมี นายรุ่งเรือง ลานวล ดารงตาแหน่ง
เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปั จจุบนั
การประเมิ นสภาพความสาเร็จของภาระงานของสถานศึกษาในปี ที่ผ่านมา
การประเมินสภาพความสาเร็จของภาระงานของสถานศึกษา คือ การประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ กาหนดให้สถานศึกษา
เป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพือ่ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยดึ หลักการดาเนินงานเพือ่ พัฒนา และ
สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามเป้ าหมายทีก่ าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีวธิ กี ารดังนี้
1. สถานศึกษาร่วมกันพิจารณากาหนดเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2559 โดยการจัดประชุมผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่
ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตัวแทนผูป้ กครอง
2. สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน มีวธิ ดี าเนินการดังนี้
2.1 คณะกรรมการร่วมกันประเมินประเด็นพิจารณาและตัวชีว้ ดั ในแต่ละมาตรฐาน ตาม
เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ระดับคุณภาพทีไ่ ด้ร่วมกันกาหนดไว้ ในกรณีทป่ี ระเด็นพิจารณาใดมีหลายตัวชีว้ ดั ให้นา
คะแนนแต่ละตัวชีว้ ดั มารวมกันแล้วหารด้วยจานวนข้อของตัวชีว้ ดั เพือ่ หาคะแนนเฉลีย่

2.2 นาผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณามาหาค่าเฉลีย่ รวมเพือ่ หาระดับ
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เกณฑ์การประเมินคะแนนแบ่งเป็ น 4 ระดับ ใช้การ
ประเมินคะแนนแบบอิงสถานศึกษา และคะแนนเฉลีย่ ของผลรวมคะแนนอิงเกณฑ์กบั คะแนนอิง
สถานศึกษาทีใ่ ช้ประเมินคุณภาพระดับรายมาตรฐาน ดังนี้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนน
ค่าเฉลีย่ ต่ากว่า 1.75
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ 1
ค่าเฉลีย่ 1.75 – 2.74
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ 2
ค่าเฉลีย่ 2.75 – 3.49
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ 3
ค่าเฉลีย่ 3.50 ขึน้ ไป
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ 4
เกณฑ์การพิ จารณาระดับคุณภาพ
ระดับ 1
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง
ระดับ 2
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้
ระดับ 3
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ระดับ 4
หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยีย่ ม
2.3 เมื่อได้ผลการประเมินแต่ละมาตรฐานแล้วให้สถานศึกษาเขียนคาอธิบายท้ายตารางสัน้ ๆ
เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผลการประเมินจะเป็ นสภาพความสาเร็จของของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในปี ทผ่ี ่านมา จะเป็ นข้อมูลของสถานศึกษาก่อนทาแผน เรียกว่า
ข้อมูลปี ฐาน (Profile 1)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนประเด็นพิ จารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของ
ผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อย
ตัวชีว้ ดั
ระดับคุณภาพ
1 2 3 4
1) ความสามารถในการอ่าน
1) ความสามารถของผูเ้ รียนในการอ่าน
3
การเขียน การสือ่ สารและการ และการเขียน
คิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ 2) ความสามารถของผูเ้ รียนในด้านการ
3
ละระดับชัน้
สือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลีย่
2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา

3

1) ความสามารถของผูเ้ รียนในด้านการ
คิดคานวณตามระดับชัน้

3

ประเด็นพิจารณาย่อย

ตัวชีว้ ดั
2) ความสามารถของผูเ้ รียนในการคิด
วิเคราะห์คดิ วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น การแก้ปัญหา
และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ
คะแนนเฉลีย่
3.00

3) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
1 2 3 4
3

1) ความสามารถของผูเ้ รียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

3

1) ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนจาก
พืน้ ฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้
ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและ 1) ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด ของผูเ้ รียน
ระดับชาติ

3

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 1) ความรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ี ของ
การฝึกงานหรือการทางาน
ผูเ้ รียน ความพร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อใน
ระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ มีวุฒภิ าวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย

2

3

ประเด็นพิ จารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อย
ตัวชีว้ ดั
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม

1) ความประพฤติของผูเ้ รียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม
และจิตสานึกตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
คะแนนเฉลีย่
4

1) ความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ความเป็ น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมปิ ั ญญา
ไทยของผูเ้ รียน
3) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบน 1) การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ความแตกต่างและหลากหลาย
ผูอ้ ่นื และมีมนุษยสัมพันธ์ของผูเ้ รียน
4) สุขภาวะทางร่างกายและ
1) การรักษาสุขภาพของผูเ้ รียน
ลักษณะจิตสังคม
2) การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตของ

ระดับคุณภาพ
1
2 3 4
4

4

2) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และ
ความเป็ นไทย

ผูเ้ รียน
3) การเรียนรูแ้ ละมีวธิ กี ารป้ องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแกของผูเ้ รียน
4) การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิง่ ทีไ่ ม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคมของผูเ้ รียน
คะแนนเฉลีย่ 3.00

4

4
3
3
3
3

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
ตัวชีว้ ดั
ระดับคุณภาพ
1 2 3
4
ประเด็นพิ จารณาที่ 1 การมี
1) การกาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และ
4
เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ พันธกิจ ของสถานศึกษา
ทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นพิ จารณาที่ 2 การวาง 1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนา
วิชาการ
4
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
2 ) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู
การศึกษาของสถานศึกษา
และบุคลากร
4
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
4
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
4

ประเด็นพิ จารณาที่ 3 การมี
ส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ประเด็นพิ จารณาที่ 4 การ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา

ค่าเฉลีย่ 4
1) การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ของทุกฝ่ าย

1) การกากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา

4

4

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
ตัวชีว้ ดั
1) การมีกระบวนการเรียนการ
สอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุก
คนมีสว่ นร่วม

1) การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนในการ
วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัด
2) การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนเรียนรูโ้ ดย
ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบตั จิ ริงด้วย
วิธกี ารและแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
สรุปองค์ความรู้ และนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ
3) การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะ
แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็นคิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรูจ้ ากสือ่ เทคโนโลยี
4) ผูเ้ รียนได้เรียนรูโ้ ดยเชื่อมโยงบูรณา
การสาระการเรียนรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ
5) การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน
และอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้
6) ผูเ้ รียนได้เรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการวิจยั
คะแนนเฉลีย่ 3.00

2) การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ 1) การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ าก
โยงบริบทของชุมชนและท้องถิน่ แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2) การมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ชุมชน
คะแนนเฉลีย่ 3

ระดับคุณภาพ
1 2 3
4
3

3

3

3
3

3

3

3

ประเด็นพิจารณา
3) การตรวจสอบและประเมิน
ความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียน
อย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ดั
1) การประเมินผูเ้ รียน
2) ระบบการตรวจสอบและการ
ประเมินผล
3) การใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัดและ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
4) การมีสว่ นร่วมของนักเรียนและผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องในการวัดและประเมินผล
5) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนและ
ผูเ้ รียนนาไปใช้พฒ
ั นาตนเอง
คะแนนเฉลีย่ 3.00

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
ประเด็นพิจารณา
ตัวชีว้ ดั
การใช้ระบบการประกันคุณภาพ 1) การจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการ ภายในของสถานศึกษา
จัดการศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
2) ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3) ความมันใจต่
่ อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาของพ่อแม่
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน / ท้องถิน่ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
คะแนนเฉลีย่ 3.00

ระดับคุณภาพ
1 2 3
4
3
3
3
3
3

ระดับคุณภาพ
1 2 3
4
3
3
3

การประเมิ นสภาพความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพในปี ที่ผ่านมา ( P1 )

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสือ่ สาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่ สาร
4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5 ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
1 มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด โดย
ไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
3 ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย
4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

ผลการประเมิน
1 2 3 4

ระดับ
ค่าเฉลีย่ คุณภาพ
3.34
ดี
2.67

3
2
3
3
2
3
4
4
4
4
4

คาอธิ บายตาราง (คุณภาพของผู้เรียน)
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียนพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.34 ระดับคุณภาพ ดี เมื่อแยกเป็ นรายประเด็นพิจารณาพบว่า ประเด็นพิจารณาที่
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ประเด็นพิ จารณาที่ 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน ได้ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยมประเด็นพิจารณาทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ได้แก่ ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิทาง
์
วิชาการของผูเ้ รียน มีค่าเฉลี่ยรวม 2.67 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ซึง่ ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้ผลการ
ประเมินน้อยทีส่ ุดคือ ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา และตัวชีว้ ดั ที่ 5 ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
1 2 3 4

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 1 การมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นพิจารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพของ
ผูเ้ รียนด้าน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็ นระบบ
4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้
ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
ประเด็นพิจารณาที่ 3 การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผล การจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณาที่ 4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา

ระดับ
ค่าเฉลีย่ คุณภาพ
4

ดีเยีย่ ม

4

ดีเยีย่ ม

4

4

4
4
4
4
4

คาอธิ บายตาราง (กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา)
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกประเด็น

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้าง
โอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
ประเด็นพิจารณาที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิน่
ประเด็นพิจารณาที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
1 2 3 4

ระดับ
ค่าเฉลีย่ คุณภาพ
3.00
ดี

3
3
3

คาอธิ บายตาราง (กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ)
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.00 ระดับคุณภาพ ดี ทุกประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน
1 2 3 4

ระดับ
ค่าเฉลีย่ คุณภาพ
3
ดี

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิ ทธิ ผล
ประเด็นพิจารณาที่ 1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่
3
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
คาอธิ บายตาราง (ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล)
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิ ทธิ ผล พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ระดับคุณภาพ ดี ทางโรงเรียนได้ดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็ นระบบโดยได้รบั ความร่วมมือกับทางชุมชน คระกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครอง ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุผลตามระบบประกันคุณภาพภายในทีก่ าหนดไว้

สถานภาพของโรงเรียน
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน

จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดศรีสว่าง พบว่า
สถานะของโรงเรียน อยู่ในสถานะดาวรุ่ง (Star) หมายความว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็ นโอกาส
และมีปัจจัยภายในทีเ่ ข็มแข็ง มีความพร้อมสูง ดังนัน้ โรงเรียนจะต้องมุ่งพัฒนาไปข้างหน้าให้สงู ทีส่ ุดตาม
ศักยภาพของสถานศึกษา โดยกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็ น Star ให้ยนื ยง
ต่อไป และพัฒนาต่อยอด เป็ นโรงเรียนสูค่ วามเป็ นเลิศ

ส่วนที่ 2
ทิ ศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. วิ สยั ทัศน์ โรงเรียนวัดศรีสว่างและชุมชน ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมผูเ้ รียน ให้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
เป็ นคนดี มีคุณธรรม และมีความรูค้ วามสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. พันธกิ จ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
2. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4. การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
3. เป้ าประสงค์
3.1 ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับดี ขึน้ ไป
1) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชัน้
2) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
4) ผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ผูเ้ รียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
7) ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
8) ผูเ้ รียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
9) ผูเ้ รียนมีการยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
10) ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
3.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับดีเยีย่ ม
1. โรงเรียนมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพของผูเ้ รียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
3. การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานระดับดีเยีย่ ม
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาระดับดีเยีย่ ม
3.3 ครูจดั กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญในระดับดีเยีย่ ม ดังนี้
1. ครูมกี ระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
2. ครูมกี ารจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่
3. ครูมกี ารการตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
3.4 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลในระดับดีเยีย่ ม
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
4. อัตลักษณ์โรงเรียน

ผูน้ า ผูต้ ามทีด่ ี ตามแนววิถพี ุทธ

5. เอกลักษณ์ โรงเรียน

คนดีวถิ พี ุทธ

6. กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.1 ด้านผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
1.2 ด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล

การประเมิ นสภาพความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพในปี ที่ที่คาดคะเนว่าจะเกิ ดในอนาคต ( P2 )

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิ จารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของผู้เรียน
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สารและการ
คิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.5 ผลสัมฤทธิการเรี
์
ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
ประเด็นพิ จารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
2.1 ดีเยีย่ ม
2.2 ดีเยีย่ ม
2.3 ดีเยีย่ ม
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ผลการประเมิ น
สภาพ
ความสาเร็จ
Profile 1

เป้ าหมาย 3
ปี ข้างหน้ า
Profile 2

ดี
ดี

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

พอใช้

ดี

ดี

ดีเยีย่ ม

ดี
พอใช้

ดี
ดี

ดี
ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

ดี
ดี
ดี
ดี

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ประเด็นพิ จารณาที่ 1 การมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นพิ จารณาที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
1 1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้น
คุณภาพของผูเ้ รียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และ
ดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
2 2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
3 3)การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็ นระบบ
4 4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
ประเด็นพิ จารณาที่ 3 การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้
มาตรฐาน
ประเด็นพิ จารณาที่ 4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา

ผลการประเมิน เป้ าหมาย 3 ปี
สภาพความสาเร็จ
ข้างหน้า
Profile 1
Profile 2

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดี

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
ประเด็นพิ จารณาที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้าง
โอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
ประเด็นพิ จารณาที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิน่
ประเด็นพิ จารณาที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
Profile 1

เป้ าหมาย 3 ปี
ข้างหน้า
Profile 2

ดี

ดีเยีย่ ม

ดี

ดีเยีย่ ม

ดี

ดีเยีย่ ม

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประเด็นพิ จารณา การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้

ผลการประเมิน
สภาพ
ความสาเร็จ
Profile 1

เป้ าหมาย 3 ปี
ข้างหน้า
Profile 2

ดี

ดีเยีย่ ม

การกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา

High
Medium
Low

โอกาสที่ประเด็นปัจจัย เน้ นจะเกิ ด

1. การสร้างทางเลือกกลยุทธ์
ตารางตารางจัดลาดับความสาคัญ (Priority Matrix): จุดแข็ง
S
High
1) โครงสร้างสอดรับกับการบูรณาการ
2) เน้นการสร้างคนดี
3) พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวใหม่ เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4) ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถ เน้นการมีส่วนร่วม
5) ระบบอินเตอร์เน็ตเอือ้ ต่อการเรียนรู้
6) สถานทีส่ ะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
7) มีแหล่งเรียนรูท้ เ่ี พียงพอ
8) หน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนการทางาน
9) การบริหารยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1) เน้นการนาผลการวิจยั ไปใช้
2) ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดี ผูป้ กครองเชื่อมั ่น
3) การป้ องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
4) ผูบ้ ริหารเน้นการพัฒนาครู
5) ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย
1) ครูทางานเป็ นทีม
2) บุคลากรตัง้ ใจ เสียสละทุม่ เท

Medium

Low

1)แบ่งภาระงานชัดเจน
2) ระบบบัญชีพสั ดุถูกต้องตามระเบียบ
3) มุ่งเน้นการกระจายอานาจ
4)สัดส่วนครูชายกับครูหญิงใกล้เคียงกัน
5) มีนวัตกรรมการบริหาร

1) โครงสร้างสอดคล้องกับกลยุทธ์

1) โครงสร้างเอือ้ ต่อการมีส่วนร่วม
2) การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง
3) บุคลากรเป็ นคนดี เป็ นแบบอย่าง
4) บุคลากรมีความรับผิดชอบ สามัคคีกนั

1) โครงสร้างสอดรับกับการประเมิน
2) การบริการสถานทีแ่ ก่ชุมชน
3) อบต.สนับสนุนอาหารและนม

1) บุคลากรเอาใจใส่นักเรียนดี
2) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน

High
Medium
Low

โอกาสที่ประเด็นปัจจัยเน้ นจะเกิ ด

ตารางตารางจัดลาดับความสาคัญ (Priority Matrix): จุดอ่อน
w
High

Medium

Low

1) การกาหนดปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านไม่ชดั เจน
2) ระบบงานขาดความชัดเจน
3) ระบบสารสนเทศไม่คล่องตัว
4) ผลสัมฤทธินั์ กเรียนยังไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจ
5) นักเรียนอ่าน คิด เขียนไม่คล่อง
6) จานวนสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ
7) กระบวนการนิเทศ ติดตามไม่ชดั เจน
1) การสอนภาษาอังกฤษไม่มปี ระสิทธิภาพ
2) กระบวนการเสริมแรงและพัฒนาความคิดนักเรียนและบุคลากรน้อย

1) การระดมทรัพยากรไม่เหมาะกับ
ช่วงเวลาเก็บเกีย่ วผลผลิต
2) ครูมกี ารทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
น้อย

1) ร่วมกิจกรรมและบริหารวิชาการ
ชุมชนน้อย
2) ครูผลิตสื่อการสอนน้อย
3) ครูมภี าระงานมาก

1) การส่งเสริมพัฒนาผูป้ กครองน้อย
2) ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก

1) การสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ล่าช้า

1) เครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนน้อย

1) กระบวนการวางแผนใช้เวลามาก

1. โครงสร้างบังคับบัญชาเพิม่ ภาระ
งาน

ตารางตารางจัดลาดับความสาคัญ (Priority Matrix): โอกาส

High
Medium
Low

โอกาสที่ประเด็นปัจจัยเน้ นจะเกิ ด

O

High

Medium

Low

1) ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง “บวร”
2) กระบวนการเรียนรูส้ อดรับกับศตวรรษที่ 21
3) การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการ
4) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมีปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดูแล
เด็กไม่ทวถึ
ั่ ง
5) นโยบายและมาตรฐานการศึกษาสอดรับกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

1) ชุมชนให้ความสาคัญกับการศึกษาของ 1) ชุมชนมีเวลาร่วมกิจกรรมโรงเรียน
บุตรหลาน
2)การใช้ส่อื เทคโนโลยีในการเข้าถึง
2) ผูป้ กครองเข้าถึงโรงเรียนได้งา่ ย
ชุมชน
3) ผูป้ กครองต้องทางานอาชีพส่งผลให้
ละเลยการดูแลบุตรหลาน
4) ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนดี
5) สิง่ แวดล้อมสะอาด ปลอดภัย

1) โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นภูมทิ ศั น์ทด่ี ี เอือ้ ต่อการเรียนรู้
2) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย
3) การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้นักเรียนเพิม่

1) ผูน้ าชุมชนมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั
นักการเมือง

1) ผูป้ กครองมีค่าใช้ในการครองชีพสูง

ตารางตารางจัดลาดับความสาคัญ (Priority Matrix): อุปสรรค
Medium

1) นักเรียนมีฐานะยากจน
2) การปรับเปลีย่ นนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของผูป้ กครอง
3) การเปลีย่ นนโยบายส่งผลให้ครูมภี าระงานเพิม่ ขึน้

1) ปั ญหาเรื่องสุขภาพอนามัยนักเรียนเมื่อ
ยู่ทบ่ี า้ น
2) นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาทีส่ อง
ยุ่งยากในการเรียนรู้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุน
การศึกษาน้อย
4) ผูป้ กครองบางส่วนมีการศึกษาน้อย
5) ขาดความเข้าใจในการใช้ส่อื เทคโนโลยี
1) การวัดและประเมินผลเน้นด้านความรู้
ความเข้าใจ
2) ค่านิยมในการบังคับบุตรหลานให้เชื่อ
ฟั งส่งผลให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก
1) การส่งเสริมและใช้ความรูเ้ ทคโนโลยี
การพัฒนาอาชีพน้อย

Medium

High

High

1) การรับเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็ก อบต. ส่งผลต่อจานวนนักเรียนทีจ่ ะเข้า
เรียนต่อในโรงเรียน
2) ระบบการทางานซ้าซ้อนทัง้ ส่วนของเอกสารและการกรอกงานในระบบ
ออนไลน์สร้างภาระงานมาก
1) ภาวะหนี้สนิ ของผูป้ กครอง

Low

โอกาสที่ประเด็นปัจจัยเน้ นจะเกิ ด

T

ตาราง (SWOT Matrix)

Low
1) ชุมชนไม่นิยมอ่านหนังสือ
2) นักเรียนเป็ นคนต่างด้าวโยกย้าย
สถานศึกษาบ่อย

1) สภาพความเป็ นอยู่ของผูป้ กครอง
และชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ

1) ผูป้ กครองมีค่าใช้จ่ายสูง

2. การวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์
(Quantitative Strategic Planning Matrix : QSPM)
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ Key Success Factor

การตอบสนองนโยบายสาคัญ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
โอกาสสาเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ
ความคุม้ ค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ
รวม
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ Key Success Factor

การตอบสนองนโยบายสาคัญ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
โอกาสสาเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ
ความคุม้ ค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ
รวม

น้าหนัก
Weighted

ผลคูณค่า
น้าหนัก
และค่า
คะแนน

0.20
0.20

ค่าคะแนน
กลยุทธ์พฒ
ั นา
ผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
5
5

0.20
0.25
0.15
1.00

4
3
3
20

0.80
0.75
0.45
4.00

น้าหนัก
Weighted

0.20
0.20
0.20
0.25
0.15
1.00

1.00
1.00

ค่าคะแนน
ผลคูณค่า
ปลูกฝังคุณธรรม
น้าหนัก
ความสานึกความเป็ น และค่า
ชาติไทย วิถชี วี ติ ตาม คะแนน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4
0.80
4
0.80
4
3
3
18

0.80
0.75
0.45
3.60

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ Key Success Factor

การตอบสนองนโยบายสาคัญ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
โอกาสสาเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ
ความคุม้ ค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ
รวม
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ Key Success Factor

การตอบสนองนโยบายสาคัญ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
โอกาสสาเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ
ความคุม้ ค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ
รวม

ค่าคะแนน
พัฒนาระบบการ
น้าหนัก
บริหารจัดการให้มี ผลคูณค่า
Weighted ประสิทธิภาพโดยยึด น้าหนัก
หลักธรรมาภิบาลและ และค่า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ คะแนน
พอเพียง
0.20
5
1.00
0.20
5
1.00
0.20
0.25
0.15
1.00
น้าหนัก
Weighted

0.20
0.20
0.20
0.25
0.15
1.00

4
3
3
20

0.80
0.75
0.45
4.00

ค่าคะแนน
ผลคูณค่า
เสริมสร้างความ
น้าหนัก
ร่วมมือระหว่างผูม้ ี
และค่า
ส่วนเกีย่ วข้องทุกภาค คะแนน
ส่วนในการสนับสนุน
การศึกษา
5
1.00
5
1.00
4
3
3
20

0.80
0.75
0.45
4.00

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ Key Success Factor

น้าหนัก
Weighted

การตอบสนองนโยบายสาคัญ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
โอกาสสาเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ
ความคุม้ ค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ
รวม

0.20
0.20
0.20
0.25
0.15
1.00

ค่าคะแนน
ส่งเสริมการพัฒนา
ตาม อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
5
5
4
3
3
20

ผลคูณค่า
น้าหนักและค่า
คะแนน

1.00
1.00
0.80
0.75
0.45
4.00

3. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียน ให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณาที่
1.1 ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการผูเ้ รียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1.การมีเป้ าหมายหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
4.การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

กลยุทธ์
4. การส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในทีม่ ี
ประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
ประเด็นพิจารณา
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
2.การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิน่
3.การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนอย่าง
เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 4 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้

4. กลยุทธ์และจุดเน้น
กลยุทธ์
จุดเน้ น
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์สงั คมและสติปัญญา
ของผูเ้ รียน ให้ได้คุณภาพตาม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท1่ี -3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
มาตรฐานการศึกษา

เป็ น และนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดเลขคล่อง มีทกั ษะการคิดขัน้ พืน้ ฐาน และทักษะการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ทุกคนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ เขียนสร้างสรรค์ มีทกั ษะการคิดขัน้ พืน้ ฐาน และทักษะ
การเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
3. ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
ร้อยละ 3
4. เพิม่ ศักยภาพนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านเทคโนโลยี
5. เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูต้ ามหลักสูตร ใช้กระบวนการกลุ่ม
ใน การเรียนรูแ้ ละสร้างภาวะผูน้ า ทุกชัน้ เรียน
6.ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกระดับใช้ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร 1. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
และการจัดการของผูบ้ ริหาร เศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็งและได้รบั การ
สถานศึกษา
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
3. สถานศึกษามีระบบการบริการทีม่ คี ุณภาพ ผูร้ บั บริการพึงพอใจ

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

4. การส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในทีม่ ี
ประสิทธิผล

1.จัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ น
ร่วม
2.จัดการจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิน่
3. มีการตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนอย่าง
เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็งและได้รบั การ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

5. การกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
1.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียนให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ
งานวิ ชาการ
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทาง
์
วิชาการ

กิ จกรรมในโครงการ

1) รักการอ่านสานฝั นสูก่ ารเขียน
2) เปิ ดโลกกว้างด้วยภาษาต่างประเทศ
3) คณิตคิดสนุก
4) คิดตามข่าว
5) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
6) การยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน NT, O-Net, Lss
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร
1) หลักสูตรปฐมวัย
2) หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน - ระดับประถมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามศักยภาพ 1) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับปฐมวัย
2) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับประถม
3) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับมัธยม
4.โครงการห้องสมุดมีชวี ติ
ครูประจาชัน้ เก็บการอ่านประจาทุกเดือน
- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน(บันทึกการอ่าน)
- กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า
- การ์ดอวยพร วันแม่ วันพ่อ เรียงความ , เล่านิทาน
- กิจกรรมประกวดนิทานเล่มเล็ก หนังสือ pop-up

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

6.โครงการประชาธิปไตย

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิ จกรรมในโครงการ
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจาก ICT และบันทึกการค้นคว้าตามแบบบันทึกการอ่าน
- กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอน การวาดภาพ การเขียนเรียงความเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ เช่นวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ
- กิจกรรมการอ่านภาษาไทย กิจกรรมภาษาอังกฤษ วันละคา
- กิจกรรมต้นไม้พดู ได้
1) หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ
2) วัยใสสูว่ ยั ทีน(ทูบนี นั เบอร์วนั ) โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด
3) บริการงานอนามัยและห้องพยาบาล
4) การวัดสมรรถภาพทางกาย
1) จัดตัง้ สภานักเรียน
2) การทาความสะอาดตามกลุ่มสี
3) ดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
4) ทาความสะอาดโรงอาหาร
5) นังสมาธิ
่
ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย
1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวันสาคัญทางศาสนา
2) การเข้าค่ายคุณธรรม
3) การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่
4) การฝากออมทรัพย์ของนักเรียน

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ
8.โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี
9.โครงการส่งเสริมกีฬา
10. โครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม)

กิ จกรรมในโครงการ
1) ลูกเสือสารอง
2) ลูกเสือรุ่นสามัญ
3) ลูกเสือรุ่นใหญ่
1) กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา
2) กีฬาเครือข่ายประถม
1. เตรียมการประชุมวางแผนทาโครงการ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ยิ ่นื เสนอโครงการ
ต่อเทศบาลตาบลหารแก้ว แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
2.ดาเนินการจัดซือ้ เครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหารให้กบั นักเรียนทุก
คน
ทุกวัน(วันเปิ ดทาการสอน)โดยจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมจัดตักอาหารให้นกั เรียน และล้างเก็บให้เรียบร้อย ส่วนอาหารเสริมนม
ทางเทศบาลดาเนินการจัดส่งนมมาให้ทางโรงเรียนแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจรับนม
และแจกจ่ายนักเรียนทุกคนวันละ1ถุง
3.ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
4.ติดตาม ตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงานผล

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ

กิ จกรรมในโครงการ

2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร งานบริ หารแผนและงบประมาณ
และการจัดการสถานศึกษา
1) โครงการส่งเสริมการวางแผนพัฒนา 1) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2563
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3) การจัดทาป้ ายไวนิลวิสยั ทัศน์, อัตลักษณ์, เอกลักษณ์ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน และ
พันธกิจ
2)โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 1) แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และพัสดุ
2) จัดซือ้ จัดหาวัสดุในการดาเนินงานการเงิน และพัสดุ

งานบุคลากร
3) โครงการพัฒนาบุคลากร
งานบริ หารทัวไป
่
4)โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุนชน

3) จัดทาระบบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็ นปั จจุบนั
4) จัดทาระบบพัสดุให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1) การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
2) การส่งเสริมพัฒนาการวิจยั ในชัน้ เรียน
3) การสร้างขวัญ และกาลังใจ แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
2) การร่วมงานในชุมชน
3) การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4) งานประจาปี

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ
5)โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์อาคาร
สถานที่

1)โรงเรียนน่าอยู่ (การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และสภาพทัวไป)
่
2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
3) การก่อสร้างอาคารอนุบาล

6) โครงการงานทะเบียนนักเรียน

1) การรับ และจาหน่ายนักเรียน
2) การออกหลักฐานทางการเรียน
3) การจัดทาข้อมูล DMCและSchool Miss
4) การจัดทาทะเบียนนักเรียน
1) ปรับปรุงระบบงานสารบัญให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ
2) จัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
3) จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
4) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ท และอุปกรณ์เทคโนโลยี
1) ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการสอนด้วยเครื่องมือ PLC
2) นิเทศสร้างสรรค์
3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล

4)โครงการจัดระบบธุรการ สารสนเทศ
และ
เทคโนโลยี

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

กิ จกรรมในโครงการ

งานวิ ชาการ
1) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ น
ร่วม
2)โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

1) ศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
2) ศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

โครงการ

กิ จกรรมในโครงการ

3)โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

1) สร้างเครือข่าย กับ มูลนิธติ ่าง ๆ
2) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
4) สร้างเครือข่ายกับวิทยากรท้องถิน่

4)โครงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ความยังยื
่ น

1) เลีย้ งปลานิล
2) เพาะเห็ดนางฟ้ า
3) ปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์
4) ปลูกผักกางมุง้
5) ปุ๋ ยหมักชีวภาพ
6) ธนาคารขยะ
7) ขนมสร้างอาชีพ

งานบริ หารทัวไป
่
5) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1) การเยีย่ มบ้าน
2) การแนะแนว
3) ระบบการปกครองนักเรียน
4) การให้ทุนการศึกษา
5) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด
6) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
4. การส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในทีม่ ี
ประสิทธิผล

โครงการ
งานวิ ชาการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยใช้ระบบการประกัน
คุณภาพ

กิ จกรรมในโครงการ
1) การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
2) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
3) การประชาสัมพันธ์ผลของการจัดคุณภาพการศึกษา
4) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

6. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ ค่าเป้ าหมายทีค่ าดหวัง
โรงเรียนวัดศรีสว่างได้กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านผูเ้ รียน มีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
กิ จกรรมในโครงการ
สถานศึกษา
Profile1
1.ส่งเสริมและ
งานวิ ชาการ
ดี
พัฒนา ศักยภาพ 1.โครงการยกระดับ 4) รักการอ่านสานฝั นสูก่ ารเขียน
ของผูเ้ รียนให้ได้ ผลสัมฤทธิทาง
5) เปิ ดโลกกว้างด้วยภาษาต่างประเทศ
์
คุณภาพตาม
6) คณิตคิดสนุก
วิชาการ
มาตรฐาน
7) คิดตามข่าว
การศึกษา
8) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
9) การยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน NT,ONet, Lss
2.โครงการพัฒนา
1) หลักสูตรปฐมวัย
ดี
หลักสูตร
2) หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน - ระดับ
ประถมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา
3.โครงการส่งเสริมการ 1) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับปฐมวัย
ดี
เรียนรูต้ ามศักยภาพ 2) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับประถม
3) การจัดซือ้ วัสดุ ระดับมัธยม

ระดับคุณภาพ
ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2

ปี ท่ี 3

หมายเหตุ

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ผ่านมา
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

ระดับคุณภาพ

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา

โครงการ

กิ จกรรมในโครงการ

4.โครงการห้องสมุดมี ครูประจาชัน้ เก็บการอ่านประจาทุกเดือน
ชีวติ
- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน(บันทึกการอ่าน)
- กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า
- การ์ดอวยพร วันแม่ วันพ่อ เรียงความ , เล่า
นิทาน
- กิจกรรมประกวดนิทานเล่มเล็ก หนังสือ pop-

Profile1 ปี ท่ี 1

5.โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย

ปี ท่ี 3

หมายเหตุ

ดี*

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ผ่านมา

ดี*

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

up

- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจาก ICT และบันทึกการ
ค้นคว้าตามแบบบันทึกการอ่าน
- กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอน การวาดภาพ
การเขียนเรียงความเนื่องใน วันสาคัญต่างๆ เช่น
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันภาษาไทย
แห่งชาติ ฯลฯ
- กิจกรรมการอ่านภาษาไทย กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ วันละคา กิจกรรมต้นไม้พูดได้
1) หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ
2) วัยใสสูว่ ยั ทีน(ทูบนี นั เบอร์วนั ) โรงเรียนสีขาว
ต้านยาเสพติด
3) บริการงานอนามัยและห้องพยาบาล
4) การวัดสมรรถภาพทางกาย

ปี ท่ี 2

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา

โครงการ
6.โครงการ
ประชาธิปไตย

7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

8.โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี
9.โครงการส่งเสริม
กีฬา

กิ จกรรมในโครงการ
1) จัดตัง้ สภานักเรียน
2) การทาความสะอาดตามกลุ่มสี
3) ดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
4) ทาความสะอาดโรงอาหาร
5) นังสมาธิ
่
ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย
1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวันสาคัญ
ทางศาสนา
2) การเข้าค่ายคุณธรรม
3) การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่
4) การฝากออมทรัพย์ของนักเรียน
1) ลูกเสือสารอง
2) ลูกเสือรุ่นสามัญ
3) ลูกเสือรุ่นใหญ่
1) กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา
2) กีฬาเครือข่ายประถม

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ผ่านมา

ดี

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

ดี

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา

โครงการ
10. โครงการ
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
(นม)

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3
ดี ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
1. เตรียมการประชุมวางแผนทาโครงการ เพือ่
คุณภาพตามเกณฑ์
พิจารณาอนุมตั ยิ ่นื เสนอโครงการต่อเทศบาลตาบล
ประเมินคุณภาพ
หารแก้ว แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ภายใน
2.ดาเนินการจัดซือ้ เครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบ
2)* คือ มีค่าคะแนน
อาหารให้กบั นักเรียนทุกคน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ทุกวัน(วันเปิ ดทาการสอน)โดยจ้างบุคคลภายนอกมา
ผ่านมา
ประกอบอาหารกลางวัน พร้อมจัดตักอาหารให้
นักเรียน และล้างเก็บให้เรียบร้อย ส่วนอาหารเสริม
นมทางเทศบาลดาเนินการจัดส่งนมมาให้ทาง
โรงเรียนแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจรับนมและแจกจ่าย
นักเรียนทุกคนวันละ1ถุง
3.ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม
4.ติดตาม ตรวจสอบ สรุปประเมินผล และรายงานผล
กิ จกรรมในโครงการ

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา
2.ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
สถานศึกษา

โครงการ
งานบริ หารแผน
และงบประมาณ
1) โครงการส่งเสริม
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา
2)โครงการพัฒนา
ระบบการเงินและ
พัสดุ

กิ จกรรมในโครงการ
1) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561-2563
2) การจัดแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3) การจัดทาป้ ายไวนิลวิสยั ทัศน์, อัตลักษณ์,
เอกลักษณ์ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน และพันธกิจ

1)แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และพัสดุ
2)จัดซือ้ จัดหาวัสดุในการดาเนินงานการเงินและพัสดุ

3) จัดทาระบบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็ น
ปั จจุบนั
4) จัดทาระบบพัสดุให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1) การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
งานบุคลากร
3) โครงการพัฒนา 2) การส่งเสริมพัฒนาการวิจยั ในชัน้ เรียน
3) การสร้างขวัญ และกาลังใจ แก่คณะครู และ
บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ผ่านมา
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา

โครงการ

กิ จกรรมในโครงการ

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม สูงกว่าปี ฐานหรือ
ปี ทผ่ี ่านมา

งานบริ หารทัวไป
่
1) การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
4)โครงการสร้าง การจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์ชุนชน 2) การร่วมงานในชุมชน
3) การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4) งานประจาปี
5)โครงการ
1)โรงเรียนน่าอยู่ (การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และสภาพ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ทัวไป)
่
อาคารสถานที่
2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
3) การก่อสร้างอาคารอนุบาล
6) โครงการงาน
1) การรับ และจาหน่ายนักเรียน
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม
ทะเบียนนักเรียน 2) การออกหลักฐานทางการเรียน
3) การจัดทาข้อมูล DMCและSchool Miss
4) การจัดทาทะเบียนนักเรียน
4)โครงการ
1) ปรับปรุงระบบงานสารบัญให้ถูกต้องตามระเบียบ ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม
จัดระบบธุรการ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
สารสนเทศ และ
2) จัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
เทคโนโลยี
3) จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
4) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทและอุปกรณ์เทคโนโลยี

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
สถานศึกษา
3. ส่งเสริมและ
งานวิ ชาการ
พัฒนากระบวนการ 1) โครงการส่งเสริม
จัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น การสอนทีส่ ร้าง
สาคัญ
โอกาสให้ผเู้ รียนทุก
คนมีสว่ นร่วม
2)โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
3)โครงการสร้าง
เครือข่ายเพือ่ การ
เรียนรู้
4)โครงการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
เพือ่ ความยังยื
่ น

กิ จกรรมในโครงการ

ระดับคุณภาพ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3
1) ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการสอนด้วยเครื่องมือ ดี ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม
PLC
2) นิเทศสร้างสรรค์
3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล

หมายเหตุ

1) ศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
2) ศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกโรงเรียน
1) สร้างเครือข่าย กับ มูลนิธติ ่าง ๆ
2) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
4) สร้างเครือข่ายกับวิทยากรท้องถิน่

ดี

1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ผ่านมา

ดี

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

5) เลีย้ งปลานิล
6) เพาะเห็ดนางฟ้ า
7) ปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์
8) ปลูกผักกางมุง้
5) ปุ๋ ยหมักชีวภาพ
6) ธนาคารขยะ
7) ขนมสร้างอาชีพ

ดี

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา

โครงการ

กิ จกรรมในโครงการ

งานบริ หารทัวไป
่
5) โครงการระบบ 1) การเยีย่ มบ้าน
2) การแนะแนว
ดูแลช่วยเหลือ
3) ระบบการปกครองนักเรียน
นักเรียน
4) การให้ทุนการศึกษา
5) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด
6) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
4. การส่งเสริม
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล

งานวิ ชาการ
1. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
โดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ

1) การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในโดย
กระบวนการมีสว่ นร่วม
3) การประชาสัมพันธ์ผลของการจัดคุณภาพ
การศึกษา
4) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR)

ระดับคุณภาพ
Profile1 ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2
ดี

ดี

ปี ท่ี 3

หมายเหตุ

ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปี ฐานหรือปี ท่ี
ผ่านมา
ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
ที่

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณทัง้ สิน้
1. สาธารณูปโภค
2. งบสาหรับกันไว้ฉุกเฉิน ประมาณ 5%
3. กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประมาณ 50%
4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ+งานบุคลากร+
งานบริหารทัวไป
่ ประมาณ 45%
งบดาเนิ นการ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการ
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามศักยภาพ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามศักยภาพ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. โครงการห้องสมุดมีชวี ติ
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7. โครงการประชาธิปไตย
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
9. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
10. . โครงการกีฬานักเรียน
11. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาส ให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม
12. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
13. โครงการสร้างเครือข่ายเพือ่ การเรียนรู้
14. โครงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ าร
ปฏิบตั ใิ นโรงเรียนเพือ่ ความยังยื
่ น

2561
295,800
6,0000
11790
117900

งบประมาณ
2562
2563
295,300 286,800
60,000 60,000
11765
11340
117650 113400

106110

105885

102060

5,000
2,000
20,000

5,000
2,000
20,000

4,000
2,000
18,000

60,000

60,000

55,000

5,000
1,000
5,000
5,000
2,000

5,000
1,000
5,000
5,000
2,000

4,500
1,000
5,000
5,000
2,000

10,000
3,100

10,000
3,100

10,000
3,100

หมายเหตุ

ที่
รายการ
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
16. โครงการส่งเสริมการแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
17. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ
18. โครงการพัฒนาบุคลากร
19. โครงการชุมชนสัมพันธ์
20. โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์
21. โครงการงานทะเบียนนักเรียน
22. โครงการจัดระบบธุรการ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี
23. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
รวม

งบประมาณ
2561
2562

2563

2,500
6,000

2,500
6,000

2,500
6,000

6,000
1,500
10,000
50,000
2,500
30,000

6,000
1,500
10,000
50,000
2,500
30,000

6,000
1,500
10,000
50,000
2,500
30,000

2,000
2,000
1,000
1,000
235800 235300

หมายเหตุ

2,000
1,000
226800

ส่วนที่ 4
การกากับ ติ ดตาม ประเมินและรายงานผล
การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนวัดศรีสว่างแบ่ง
ออกได้ ดังนี้
1. การติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผน
เป็ นการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการทัง้ หมดทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี และหรือโครงการใหม่ท่เี กิดจากนโยบายหรือภารกิจเร่งด่ว นที่
เกิดขึน้ ระหว่างปี การศึกษา เพื่อเร่งรัดให้มกี ารดาเนินการตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผน ตลอดจนประสาน
การก ากับ ติดตาม การนิเ ทศ และการตรวจสอบควบคุ ม ภายในของโรงเรีย น เพื่อ ทราบผลการ
ดาเนินงานทัง้ ในระหว่างภาคเรียน เมื่อสิน้ สุดภาคเรียน เมื่อสิน้ สุดปี การศึกษา และเมื่อสิน้ สุดระยะเวลา
การดาเนินงานของแผน ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ทีแ่ ต่ง
ตัง้ ขึน้
ขัน้ ตอนและวิ ธีการปฏิ บตั ิ
1.1. ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา และปฏิบตั ริ าชการของโรงเรียน
1.2. จัดทาแผน กากับ ติดตาม เพือ่ เร่งให้มกี ารดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในแผน
1.3. ดาเนินการกากับ ติดตาม ตามแผน
1.4. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานให้ผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
1.5. ประเมิน และสรุปผลการดาเนินการกากับ ติดตาม รายงานผูบ้ ริหาร
ในแต่ละปี การศึกษา ได้กาหนดแผนการติดตามประเมินผลและรายงาน ไว้ดงั นี้
ลาดับที่
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

กิ จกรรม

ระยะเวลาดาเนิ นงาน

- ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการระยะครึง่ แผน
- ประเมิน สรุปวิเคราะห์ผล และปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนระยะ
สิน้ สุด
แผนปฏิบตั ริ าชการ
- ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

กันยายน ภาคเรียนที่ 1
ตุลาคม ภาคเรียนที่ 1
มีนาคม ภาคเรียนที่ 2
เมษายน ภาคเรียนที่ 2

2. การนิ เทศ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นและรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล เป็ นการดาเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศภายในของโรงเรียนวัดศรีสว่างซึ่งมีแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมากาหนดเป็ นแนวทาง
ใน
การติดตาม การดาเนินงาน
2.2 กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารและการดาเนินการของ
โรงเรียน
2.3 จัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศภายในสถานศึกษา
2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศตามแผนทีก่ าหนด
2.5 รับ ทราบผลการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เ ทศภายในและให้
ข้อเสนอแนะ เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.6 สรุปรายงานการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศภายใน ต่อ
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
2.7 ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ ายงาน ต่างๆ ของโรงเรียน
ขัน้ ตอนและวิ ธีการปฏิ บตั ิ
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
2) จัดทาแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
3) เสนอแผนต่อฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลดาเนินงานตาม
แผนทีก่ าหนด
5) จัดทาสรุปและรายงานผล



ส่วนที่ 5
พันธสัญญา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง อาเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตามตัวชีว้ ดั และมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเกณฑ์
ระดับคุณภาพเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระหว่างปี การศึกษา 2561 ถึงปี การศึกษา 2563
พันธกิจสัญญาฉบับนี้จดั ทาขึน้ ระหว่าง นายรุ่งเรือง ลานวล ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง
และ นายมานพ แก้วดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสว่าง ว่าจะร่วมมือกันพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของการสถานศึกษาให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ตามบทบาท
อานาจหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด
(ลงชื่อ)...................................................ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
(นายรุ่งเรือง ลานวล)
ผูเ้ สนอพันธสัญญา
(ลงชื่อ)............................................... ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(นายมานพ แก้วดี )
ผูใ้ ห้ความเห็นชอบพันธสัญญา
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(นางสร้อยดวง นันโท)
(ลงชื่อ)…………….………………….………… พยาน
( นางนิสสรณ์ เอือ้ งไพบูลย์ )

ภาคผนวก
ก. สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผน
ข. ตัวชีว้ ดั มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน

คาสังโรงเรี
่
ยนวัดศรีสว่าง
ที่ 19 / 2560
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสว่าง ปี การศึกษา 2561 - 2563
...............................................................................
เพือ่ ให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ปี
2561–2563 ในวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และสาเร็จตามวัตถุ
ประสงค์ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา39 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ข้อ 13 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
วัดศรีสว่าง ปี 2561 - 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายรุ่งเรือง ลานวล
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นางสร้อยดวง นันโท
รองผูอ้ านวย โรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางอาพร ขอดแก้ว
หัวหน้าวิชาการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นางสาวประไพ ตาคา
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
กรรมการ
1.5 นางนิสสรณ์ เอือ้ งไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางอัญชณา สืบสกุล
หัวหน้าธุรการ
ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่

1. วางแผน ให้คาปรึกษา และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
2. อานวยความสะดวกในการดาเนินการ
3. เป็ นผูน้ าในการทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. นาการวิพากษ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน
5. ควบคุมการวิพากษ์ให้เป็ นไปตามกรอบทีก่ าหนด
2. คณะกรรมการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
1.1 นายรุ่งเรือง ลานวล
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นางสร้อยดวง นันโท
รองผูอ้ านวย โรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางอาพร ขอดแก้ว
หัวหน้าวิชาการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นางสาวประไพ ตาคา
หัวหน้างานบริหารทัวไป
่
กรรมการ
1.5 นางนิสสรณ์ เอือ้ งไพบูลย์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางอัญชณา สืบสกุล
ครูชานาญการพิเศษ ผูช้ ่วยกรรมการและเลขานุการ

1.7 นายวีระ ปาลีตา
1.8 นางใกล้รุ่ง เตปา
1.9 นายธนพล ซึมกลาง
1.10 นางวาสนา เปี่ ยมทองคา
1.11 นางวันทนีย์ ใจคา
1.12 นางอรุณประภา

ครูชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูพเ่ี ลีย้ งเด็กพิการ
ธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ 1. ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรียนวัดศรีสว่าง
2. สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของโรงเรียนวัดศรีสว่าง
3. จัดพิมพ์สรุปผลการวิเคราะห์สง่ ให้คณะกรรมการฝ่ ายสรุปผลการทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
4. นาผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปั จจัยภายอกมาวิเคราะห์เพือ่ หาวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าประสงค์ของโรงเรียน และพัฒนาสูแ่ ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปี
การศึกษา 2561 - 2563
5. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม และจัดทาเป็ นรูปเล่มเพือ่ เสนอผูบ้ ริหารต่อไป
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเรียบร้อยถูกต้อง บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ
ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั คาสังแต่
่ งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานบรรลุผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่ บัดนี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายรุ่งเรือง ลานวล)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

