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ส่วนท่ี 1 
การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกวน (คันธศีลราษฎร์วิทยาคม)  เปิดทำการเรียนการสอน 
เมื่อวันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2481  โดยอาศัยศาลาวัดศรีสว่างเป็นท่ีเรียน โดยมีนายอุทธา ทรวงแก้ว เป็น
ครูใหญ่ ต่อจากนั้นจึงมีการขยายออกมานอกวัด โดยสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรขึ้นในท่ีธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากพระอธิการอ้าย ปัญญสวโร ด้านทิศเหนือของวัด เนื่องจากจำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านกวนขยายการเรียนการสอนไปถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 จึงได้ทำการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ขนาด 3 ห้องเรียน ขึ้นอีก 1 หลัง โดยใช้งบประมาณจากทางราชการท้ังส้ิน 
  พ.ศ.2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้เปิดสอนจนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3   และประกอบกับทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน 1,780,000 บาท ให้สร้างอาคาร
เรียนแบบ 105/29 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียนอีก 1 หลัง แต่ไม่มีสถานที่ก่อสร้างทางราษฎรและ
คณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งราชการจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน   ซึ่งติดกับที่ดินโรงเรียน อีกจำนวน   
4  ไร่  46   ตารางวา   โดยมีรายนามผู้บริจาค คือ                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  คุณวิลาส–คุณพูล  อินตา  บริจาคที ่ดินจำนวน 2 ไร่ 29  ตารางวา มูลค่าเป็นเง ินจำนวน   
496,520  บาท  (ส่ีแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

2. คุณพ่อสม – คุณแม่คำ  สุจันทร์คำ  บริจาคที่ดินจำนวน  1 ไร่  2  ตารางวา มูลค่าเป็นเงิน
จำนวน  245,250 บาท ( สองแสนส่ีหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

3. ราษฎรหมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลหารแก้ว บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ มูลค่าเป็นเงิน
จำนวน  จำนวน 86,750 บาท (  แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน  ) 

4.  เงินสมทบจากทางราชการ จำนวน 160,000 บาท  ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )  รวมทั้งส้ิน
เป็นเงิน 988,520 บาท (  เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) 

 การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2537   เปิดทำการ
สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในปีการศึกษา  2528  มีนักเรียนรุ่นแรก   จำนวน   20   คน 
 พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
งบประมาณต่อเติมอาคาร 105/29 อีก 2 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ 1,990,000.-บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  
105/29 ขนาด 2 ชั ้น จำนวน 4 ห้องเรียน อีก 1 หลัง  โดยเริ ่มก่อสร้างเมื ่อวันที่ 26 เดือน มกราคม  
พ.ศ.  2549  และแล้วเสร็จในวันท่ี 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 พ.ศ.2555 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ 43/2555 
เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการ กรณีโรงเรียนเรียนร่วม ซึ่งโรงเรียนบ้านหาร
แก้ว สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้เข้ามาเรียนร่วม ประกอบด้วยข้าราชการ
ครูสายผู้สอนจำนวน 4 ราย  นักเรียนจำนวน  13  คน     
 พ.ศ. 2557  โรงเรียนบ้านกวนเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนวัดศรีสว่าง เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2557  
 พ.ศ. 2560  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ศธ.04050/ว 
3684 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ ช่วยราชการท่ีโรงเรียนวัดศรีสว่าง กรณีโรงเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย
ข้าราชการครูสายผู้สอนจำนวน 4 ราย  นักเรียนจำนวน  5  คน     
สภาพปัจจุบัน 
  โรงเรียนวัดศรีสว่าง ตั ้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที ่ 6 ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง  จังหวัด เชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์ 50230 โทรศัพท์ 053 - 023304  E – mail: watsnisawang2560@gmail.com สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนต้ังแต่ ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีข้าราชการครู 13 คน ครูจ้างสอน 1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน 
นักการภารโรง(ช่างไฟฟ้า 4 ) 1 คน นักการภารโรงอัตราจ้าง 1 คน ผู้บริหาร 1 คน มีนักเรียนท้ังหมด 124 
คน ชาย 66 คน หญิง 58 คน โดยม ีนายรุ่งเรือง ลำนวล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง  
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน  

 
การประเมินสภาพความสำเร็จของภาระงานของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา  

การประเมินสภาพความสำเร็จของภาระงานของสถานศึกษา คือ การประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีพ.ศ. 2559  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้
กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพ
การดำเนินงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา   มีวิธีการดังนี้ 
 1. สถานศึกษาร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ตัวชี ้วัดระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ปี พ.ศ. 2559  โดยการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง   
 2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน   มีวิธีดำเนินการดังนี้ 
 2.1 คณะกรรมการร่วมกันประเมินประเด็นพิจารณาและตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับคุณภาพท่ีได้ร่วมกันกำหนดไว้  ในกรณีท่ีประเด็นพิจารณาใดมีหลายตัวช้ีวัดให้นำคะแนนแต่ละ
ตัวชี้วัดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อของตัวชี้วัดเพื่อหาคะแนนเฉล่ีย    
    2.2 นำผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณามาหาค่าเฉลี่ยรวมเพื่อหาระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเกณฑ์การประเมินคะแนนแบ่งเป็น  4  ระดับ  ใช้การประเมินคะแนน
แบบอิงสถานศึกษา และคะแนนเฉลี่ยของผลรวมคะแนนอิงเกณฑ์กับคะแนนอิงสถานศึกษาที่ใช้ประเมิน
คุณภาพระดับรายมาตรฐาน  ดังนี้  

       เกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ค่าเฉล่ียต่ำกว่า  1.75  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  1  
ค่าเฉล่ีย 1.75 – 2.74  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  2  
ค่าเฉล่ีย 2.75 – 3.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  3 
ค่าเฉล่ีย 3.50  ขึ้นไป  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  4  
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
ระดับ  1  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ   พอใช้ 
ระดับ  3  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ   ดี 
ระดับ  4  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 

2.3 เมื่อได้ผลการประเมินแต่ละมาตรฐานแล้วให้สถานศึกษาเขียนคำอธิบายท้ายตารางสั้นๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์     
       ผลการประเมินจะเป็นสภาพความสำเร็จของของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา จะเป็นข้อมูลของสถานศึกษาก่อนทำแผน เรียกว่าข้อมูล 
ปีฐาน (Profile 1)   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนประเด็นพิจารณาที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1) ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

1) ความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน
และการเขียน 

  3  

2) ความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
ส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  3  

คะแนนเฉล่ีย                   3 

2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1) ความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
คิดคำนวณตามระดับช้ัน 

  3  

ประเด็นพิจารณาย่อย ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

 2) ความสามารถของผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

  3  

คะแนนเฉล่ีย                   3.00 

3) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1) ความสามารถของผู้เรียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

  3  

4) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1) ความก้าวหน้าของผู้เรียนจากพื้นฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆตามหลักสูตร 

  3  
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5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

1) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน 

  ๓  

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการทำงาน 

1) ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี ของ
ผู้เรียน ความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

  3  

 
ประเด็นพิจารณาที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณาย่อย ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 

1) ความประพฤติของผู้เรียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   4 

2) การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   4 

คะแนนเฉล่ีย     4 

ประเด็นพิจารณาย่อย ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

1) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของ
ผู้เรียน 

   4 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1) การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียน 

   4 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
 

1) การรักษาสุขภาพของผู้เรียน   3  

2) การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตของ
ผู้เรียน 

  3  

3) การเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแกของผู้เรียน 

  3  

4) การไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชน และสังคมของผู้เรียน 

  3  

คะแนนเฉล่ีย    3.00 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา  ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
ประเด็นพิจารณาที่ 1  การมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1) การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ของสถานศึกษา 

   4 

ประเด็นพิจารณาที่  2  การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ  
2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากร 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
ค่าเฉล่ีย  4 

ประเด็นพิจารณา  ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
ประเด็นพิจารณาที่ 3  การมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของ
ทุกฝ่าย 
 

   4 

ประเด็นพิจารณาที่ 4  การกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

1) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

   4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1) การมีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 
 

1) การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการ
วิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัด 

  3  

2) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

  3  
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3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี 

  3  

4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

  3  

5) การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน 
และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  3  

6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย   3  

คะแนนเฉล่ีย   3.00 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึด
โยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 

  3  

 2) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ชุมชน 

  3  

คะแนนเฉล่ีย  3 

3) การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

1) การประเมินผู้เรียน   3  

2) ระบบการตรวจสอบและการประเมินผล   3  

3) การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

  3  

4) การมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล 

  3  

5) การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

  3  

คะแนนเฉล่ีย  3.00 
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การประเมินสภาพความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพในปีที่ผ่านมา  ( P1 ) 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน  
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน     3.34 ดี 
ประเด็นพิจารณาท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     2.67  
1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  3    

2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 2     

3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   3    
4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร   3    
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด

ระดับชาติ 
 2     

6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน   3    
ประเด็นพิจารณาท่ี  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     4  
1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    4  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย     4  
3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย     4  
4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม     4  

 
คำอธิบายตาราง (คุณภาพของผู้เรียน) 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียนพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยรวม  3.34  ระดับคุณภาพ  ดี   เมื่อแยกเป็นรายประเด็นพิจารณาพบว่า  ประเด็นพิจารณาที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประเด็นพิจารณาที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณาท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ได้แก่ ประเด็นพิจารณาท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มีค่าเฉลี่ยรวม 2.67 อยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้  ซึ่งตัวชี้วัดท่ีได้ผลการประเมินน้อยท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดท่ี 2 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  และ
ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

 
 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน  
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

    4 ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาท่ี  1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   4   
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ประเด็นพิจารณาท่ี  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    4 ดีเย่ียม 

1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผู้เรียน
ด้าน  
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม 

   4   

2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

   4 

3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

   4 

4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   4 

ประเด็นพิจารณาท่ี  3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผล การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

   4 

ประเด็นพิจารณาท่ี  4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

   4 

 

คำอธิบายตาราง (กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา) 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม  4.00  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม ทุกประเด็น  
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน  
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

    3.00 ดี 

ประเด็นพิจารณาท่ี  1  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  3    

ประเด็นพิจารณาท่ี  2  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

  3    

ประเด็นพิจารณาท่ี  3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

  3    

 
คำอธิบายตาราง (กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม  3.00  ระดับคุณภาพ  ดี  ทุกประเด็นพิจารณา 
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สถานภาพของโรงเรียน 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดศรีสว่าง พบว่าสถานะของ

โรงเรียน อยู่ในสถานะดาวรุ่ง (Star) หมายความว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายใน
ท่ีเข็มแข็ง มีความพร้อมสูง ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมุ่งพัฒนาไปข้างหน้าให้สูงท่ีสุดตามศักยภาพของสถานศึกษา 
โดยกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Star ให้ยืนยงต่อไป และพัฒนาต่อยอด เป็น
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
 

 
 
                                             
 

 
 



11 
 

ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์    โรงเรียนวัดศรีสว่างและชุมชน ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็น
คนด ี  ม ี ค ุณธรรม  และม ีความร ู ้ ความสามารถตาม เกณฑ์ มาตรฐานการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน  
2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.   เป้าประสงค์ 
3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับดี ขึ้นไป  
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับช้ัน 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
 4) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 6) ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน    
 7)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของสังคม 
 8)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
 9)  ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย   
  10) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
3.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีเย่ียม  
 1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   
  2. โรงเรียนมีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับดีเย่ียม 
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 4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาระดับดีเย่ียม 
3.3 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีเย่ียม ดังนี้ 
 1) ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2) ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3) ครูมีการการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
มีประสิทธิภาพ 
 

4.   อัตลักษณ์โรงเรียน   “ เป็นผู้นำ  ผู้ตามท่ีดี  ตามวิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

5.   เอกลักษณ์ โรงเรียน   “ คนดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

6. กลยุทธ์โรงเรียน   

  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
            1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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การประเมินสภาพความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพในปีที่ที่คาดคะเนว่าจะเกิดในอนาคต ( P2 ) 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

สภาพความสำเร็จ 
Profile 1 

เป้าหมาย 3 
ปีข้างหน้า 
Profile 2 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดีเย่ียม 
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด

คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ดี ดีเย่ียม 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

พอใช้ ดี 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี ดีเย่ียม 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี 
1.5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด

ระดับชาติ 
พอใช้ ดี 

1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ดี ดีเย่ียม 
ประเด็นพิจารณาที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
2.1 ดีเย่ียม ดี ดีเย่ียม 
2.2  ดีเย่ียม ดี ดีเย่ียม 
2.3 ดีเย่ียม ดี ดีเย่ียม 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

  

ประเด็นพิจารณาที่  1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาที่  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

1 1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

2 2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

3 3)การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ดี  ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

สภาพความสำเร็จ 
Profile  1 

เป้าหมาย 3 
ปีข้างหน้า 
Profile  2 

4 4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาที่  3   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาที่  4  การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

  

ประเด็นพิจารณาที่  1  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ดี ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาที่  2  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ดี ดีเย่ียม 

ประเด็นพิจารณาที่  3   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ดี ดีเย่ียม 
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การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 
 

1. การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ 
ตารางตารางจัดลำดับความสำคัญ (Priority Matrix): จุดแข็ง 

โอ
กา

สท
ี่ปร

ะเด
็นป

ัจจั
ย 

เน
น้จ

ะเกิ
ด 

S High Medium Low 
Hi

gh
 

1) โครงสร้างสอดรับกับการบูรณาการ 
2) เน้นการสร้างคนดี   
3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ เน้นการมีส่วนร่วม 
5) ระบบอินเตอร์เน็ตเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) สถานที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
7) มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ 
8) หน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนการทำงาน 
9) การบริหารยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

1) แบ่งภาระงานชัดเจน 
2) ระบบบัญชีพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 
3) มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ 
4) สัดส่วนครูชายกับครูหญิงใกล้เคียงกัน 
5) มีนวัตกรรมการบริหาร 

1) โครงสร้างสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
 

M
ed

iu
m

 1) เน้นการนำผลการวิจัยไปใช้ 
2) ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดี ผู้ปกครองเชื่อมั่น 
3) การป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
4) ผู้บริหารเน้นการพัฒนาครู 
5) ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย 

1) โครงสร้างเอ้ือต่อการมีส่วนร่วม 
2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3) บุคลากรเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง 
4) บุคลากรมีความรับผิดชอบ สามคัคีกัน 

1) โครงสร้างสอดรับกับการประเมิน 
2) การบริการสถานที่แก่ชุมชน 
3) อบต.สนับสนุนอาหารและนม 

Lo
w 

1) ครูทำงานเป็นทีม   
2) บุคลากรต้ังใจ เสียสละทุ่มเท 

1) บุคลากรเอาใจใส่นักเรียนดี 
2) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน 
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ตารางตารางจัดลำดับความสำคัญ (Priority Matrix): จุดอ่อน 
โอ

กา
สท

ี่ปร
ะเด

็นป
ัจจั

ยเ
นน้

จะ
เกิ

ด 
w High Medium Low 

Hi
gh

 
1)  การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานไม่ชัดเจน 
2) ระบบงานขาดความชัดเจน 
3) ระบบสารสนเทศไม่คล่องตัว 
4) ผลสัมฤทธ์ินักเรียนยังไม่เป็นที่พึงพอใจ 
5) นักเรียนอ่าน คิด เขียนไม่คล่อง 
6) จำนวนสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ 
7) กระบวนการนิเทศ ติดตามไม่ชัดเจน 

1)  การระดมทรัพยากรไม่เหมาะกับ
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 
2) ครูมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
น้อย 
 

1) ร่วมกิจกรรมและบริหารวิชาการ
ชุมชนน้อย 
2) ครูผลิตสื่อการสอนน้อย 
3) ครูมีภาระงานมาก 
 

M
ed

iu
m

 1) การสอนภาษาอังกฤษไม่มีประสิทธิภาพ 
2) กระบวนการเสริมแรงและพัฒนาความคิดนักเรียนและบุคลากรน้อย 

1) การส่งเสริมพัฒนาผู้ปกครองน้อย 
2) ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 

1) การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ล่าช้า 

Lo
w 

1) เครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนน้อย 
 

1) กระบวนการวางแผนใช้เวลามาก 1. โครงสร้างบังคับบัญชาเพ่ิมภาระงาน 
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            ตารางตารางจัดลำดับความสำคัญ (Priority Matrix): โอกาส 
 

โอ
กา

สท
ี่ปร

ะเด
็นป

ัจจั
ยเ

นน้
จะ

เกิ
ด 

O High Medium Low 
Hi

gh
 

1) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง “บวร” 
2) กระบวนการเรียนรู้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
3) การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้และบริหารจัดการ 
4) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมีปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดูแลเด็กไม่
ทั่วถึง 
5) นโยบายและมาตรฐานการศึกษาสอดรับกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 

1) ชุมชนให้ความสำคัญกับการศึกษาของ
บุตรหลาน 
2) ผู้ปกครองเข้าถึงโรงเรียนได้ง่าย 
3) ผู้ปกครองต้องทำงานอาชีพส่งผลให้
ละเลยการดูแลบุตรหลาน 
4) ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนดี 
5) สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย 
 

1) ชุมชนมีเวลาร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
2) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเข้าถึง
ชุมชน 
 

M
ed

iu
m

 1) โรงเรียนต้ังอยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย 
3) การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้นักเรียนเพ่ิม 

1) ผู้นำชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
นักการเมือง 
 

1) ผู้ปกครองมีค่าใช้ในการครองชีพสงู 

Lo
w 
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ตารางตารางจัดลำดับความสำคัญ (Priority Matrix): อปุสรรค  
 

โอ
กา

สท
ี่ปร

ะเด
็นป

ัจจั
ยเ

นน้
จะ

เกิ
ด 

T High Medium Low 

Hi
gh

 

1) นักเรียนมีฐานะยากจน 
2) การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 
3) การเปลี่ยนนโยบายส่งผลให้ครูมีภาระงานเพ่ิมข้ึน 
 

1) ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยนักเรียนเมื่อยู่
ที่บ้าน 
2) นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง
ยุ่งยากในการเรียนรู้ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุน
การศึกษาน้อย 
4) ผู้ปกครองบางส่วนมีการศึกษาน้อย 
5) ขาดความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี 

1) ชุมชนไม่นิยมอ่านหนังสือ 
2) นักเรียนเป็นคนต่างด้าวโยกย้าย
สถานศึกษาบ่อย 

M
ed

iu
m

 1) การรับเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็ก อบต. ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน
ต่อในโรงเรียน 
2) ระบบการทำงานซ้ำซ้อนทั้งส่วนของเอกสารและการกรอกงานในระบบ
ออนไลน์สร้างภาระงานมาก 

1) การวัดและประเมินผลเน้นด้านความรู้
ความเข้าใจ 
2) ค่านิยมในการบังคับบุตรหลานให้เชื่อฟัง
ส่งผลให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก 

1) สภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครอง
และชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ 

Lo
w 

1) ภาวะหน้ีสินของผู้ปกครอง 
 

1) การส่งเสริมและใชค้วามรู้เทคโนโลยีการ
พัฒนาอาชีพน้อย 

1) ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูง 
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ตาราง (SWOT  Matrix) 
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2. การวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์ 

(Quantitative  Strategic  Planning  Matrix : QSPM) 
 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  Key Success Factor 

น้ำหนัก 
Weighted 

ค่าคะแนน         
กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ผลคูณค่า
น้ำหนัก
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายสำคัญ 0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์     0.20 4 0.80 
โอกาสสำเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุ้มค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 

 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  Key Success Factor 

น้ำหนัก 
Weighted 

ค่าคะแนน         
ปลูกฝังคุณธรรม ความ
สำนึกความเป็นชาติ
ไทย วิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลคูณค่า
น้ำหนัก
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายสำคัญ 0.20 4 0.80 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    0.20 4 0.80 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์     0.20 4 0.80 
โอกาสสำเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุ้มค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 18 3.60 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  Key Success Factor 

 
 

น้ำหนัก 
Weighted 

ค่าคะแนน         
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลคูณค่า
น้ำหนัก
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายสำคัญ 0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์     0.20 4 0.80 
โอกาสสำเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุ้มค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 
 

 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  Key Success Factor 

 
 

น้ำหนัก 
Weighted 

ค่าคะแนนเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่าง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนในการสนับสนุน

การศึกษา 

 ผลคูณค่า
น้ำหนัก
และค่า
คะแนน 

การตอบสนองนโยบายสำคัญ 0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์     0.20 4 0.80 
โอกาสสำเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุ้มค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
 
 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  Key Success Factor 

 
น้ำหนัก 

Weighted 

ค่าคะแนน         
ส่งเสริมการพัฒนาตาม 

อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลคูณค่า
น้ำหนักและ
ค่าคะแนน 

การตอบสนองนโยบายสำคัญ 0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    0.20 5 1.00 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์     0.20 4 0.80 
โอกาสสำเร็จ / ทรัพยากรเพียงพอ      0.25 3 0.75 
ความคุ้มค่าผลลัพธ์ / งบประมาณ 0.15 3 0.45 

รวม 1.00 20 4.00 
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3. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
           4. กลยุทธ์และจุดเน้น 

กลยุทธ์ จุดเน้น 
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1-3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
และนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  ทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง คิด
เลขคล่อง มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุกคนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
เขียนสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 3 
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
1.การมีเป้าหมายหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4.การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
2.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5. เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  ใช้กระบวนการกลุ่มใน   
การเรียนรู้และสร้างภาวะผู้นำ ทุกชั้นเรียน 
6.ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกระดับใช้ให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก   
3. สถานศึกษามีระบบการบริการที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.จัดการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
3. มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5. การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมในโครงการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียนให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

งานวิชาการ 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 
1) รักการอ่านสานฝันสู่การเขียน 
2) เปิดโลกกว้างด้วยภาษาต่างประเทศ 
3) คณิตคิดสนุก 
4) คิดตามข่าว 
5) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
6) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   NT, O-Net, Las 

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (งาน
ศิลปหัตถกรรม) 

 
 
 

๓.โครงการพัฒนาหลักสูตร 1) หลักสูตรปฐมวัย 
2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน - ระดับประถมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา 

๔.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ปฐมวัย 

1) การจัดซื้อวัสดุ ระดับปฐมวัย 
2) การจัดซื้อวัสดุ ระดับประถม 
3) การจัดซื้อวัสดุ ระดับมัธยม 

๕.โครงการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ๖.โครงการห้องสมุดมีชีวิต ครูประจำช้ันเก็บการอ่านประจำทุกเดือน 
- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน(บันทึกการอ่าน) 
- กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า 
- การ์ดอวยพร วันแม่  วันพ่อ เรียงความ , เล่านิทาน 
- กิจกรรมประกวดนิทานเล่มเล็ก   หนังสือ pop-up 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจาก ICT และบันทึกการค้นคว้าตามแบบบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอน  การวาดภาพ  การเขียนเรียงความเนื่องใน 
  วันสำคัญต่างๆ เช่นวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ 
- กิจกรรมการอ่านภาษาไทย  กิจกรรมภาษาอังกฤษ  วันละคำ 
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 

๗.โครงการอนามัยโรงเรียน 1) หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
2) วัยใสสู่วัยทีน (ทูบีนัมเบอร์วัน) โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด 
3) บริการงานอนามัยและห้องพยาบาล 
4) การวัดสมรรถภาพทางกาย 

๘.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1) จัดต้ังสภานักเรียน 
2) การทำความสะอาดตามกลุ่มสี 
3) ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
4) ทำความสะอาดโรงอาหาร 
5) นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย 

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 

 

1)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวันสำคัญทางศาสนา 
2) การเข้าค่ายคุณธรรม 
3) การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่ 
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 4) การฝากออมทรัพย์ของนักเรียน 
 

๑๐.โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารี 

1) ลูกเสือสำรอง 
2) ลูกเสือรุ่นสามัญ 
3) ลูกเสือรุ่นใหญ่ 

๑๑.โครงการส่งเสริมกีฬา 1) กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา 
2) กีฬาเครือข่ายประถม 

1๒. โครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) 

1) เตรียมการประชุมวางแผนทำโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติยื่นเสนอโครงการต่อ
เทศบาลตำบลหารแก้ว แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2) ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบอาหารให้กับนักเรียนทุกคน 
ทุกวัน(วันเปิดทำการสอน)โดยจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อม
จัดตักอาหารให้นักเรียน และล้างเก็บให้เรียบร้อย ส่วนอาหารเสริมนมทางเทศบาล
ดำเนินการจัดส่งนมมาให้ทางโรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับนมและแจกจ่าย
นักเรียนทุกคนวันละ 1 ถุง/กล่อง 
3) ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
4) ติดตาม ตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงานผล 
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2.ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา 

 

งานบริหารแผนและงบประมาณ 
1) โครงการส่งเสริมการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 256๔-256๖ 
2) การจัดแผนปฏิบัติการประจำปี 
3) การจัดทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์, อัตลักษณ์, เอกลักษณ์ปฏิทินปฏิบัติงาน และพันธ
กิจ 

2)โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 1) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงิน และพัสดุ 
2) จัดซื้อจัดหาวัสดุในการดำเนินงานการเงิน และพัสดุ 
3) จัดทำระบบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน 
4) จัดทำระบบพัสดุให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2564 

งานบุคลากร 
3) โครงการพัฒนาบุคลากร 

1) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงิน และพัสดุ 
2) จัดซื้อจัดหาวัสดุในการดำเนินงานการเงิน และพัสดุ 
3) จัดทำระบบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน 
4) จัดทำระบบพัสดุให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2564 
1) การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 
2) การส่งเสริมพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 
3) การสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 
4)โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุนชน 

1) การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2) การร่วมงานในชุมชน 
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  3) การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4) งานประจำปี 
 

5)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 1)โรงเรียนน่าอยู่ (การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพท่ัวไป) 
2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
3) การก่อสร้างอาคารอนุบาล 

6) โครงการงานทะเบียนนักเรียน 1) การรับ และจำหน่ายนักเรียน 
2) การออกหลักฐานทางการเรียน 
3) การจัดทำข้อมูล DMCและSchool Miss 
4) การจัดทำทะเบียนนักเรียน 

4)โครงการจัดระบบธุรการ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยี 

1) ปรับปรุงระบบงานสารบัญให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ 
2) จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
3) จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
4) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เทคโนโลยี 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

งานวิชาการ 
1) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1) ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการสอนด้วยเครื่องมือ PLC 
2) นิเทศสร้างสรรค์ 
3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 

2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
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 3) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 1) สร้างเครือข่าย กับ มูลนิธิต่าง ๆ 
2) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
4) สร้างเครือข่ายกับวิทยากรท้องถิ่น 

4) โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน 

๑) เล้ียงปลานิล 
๒) เพาะเห็ดนางฟ้า 
๓) ปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์ 
๔) ปลูกผักกางมุ้ง 
5) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

  6) ธนาคารขยะ 
  7) ขนมสร้างอาชีพ 

งานบริหารท่ัวไป 
5) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1) การเยี่ยมบ้าน 
2) การแนะแนว 
3) ระบบการปกครองนักเรียน 
4) การให้ทุนการศึกษา 
5) การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
6) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายท่ีคาดหวัง 
 

โรงเรียนวัดศรีสว่างได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile

1 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพ
ของผู้เรียนให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

งานวิชาการ 
1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 
4) รักการอ่านสานฝันสู่การเขียน 
5) เปิดโลกกว้างด้วยภาษาต่างประเทศ 
6) คณิตคิดสนุก 
7) คิดตามข่าว 
8) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
9) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-Net, 

Lss 

 
ดี 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 
1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 

 2.โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

1) หลักสูตรปฐมวัย 
2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน - ระดับ
ประถมศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 3.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามศักยภาพ 

1) การจัดซื้อวัสดุ ระดับปฐมวัย 
2) การจัดซื้อวัสดุ ระดับประถม 
3) การจัดซื้อวัสดุ ระดับมัธยม 
 
 
 
 
 
 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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ระดับคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile
1 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 4.โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

ครูประจำช้ันเก็บการอ่านประจำทุกเดือน 
- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน(บันทึกการอ่าน) 
- กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า 
- การ์ดอวยพร วันแม่  วันพ่อ เรียงความ , เล่านิทาน 
- กิจกรรมประกวดนิทานเล่มเล็ก   หนังสือ pop-up 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจาก ICT และบันทึกการ
ค้นคว้าตามแบบบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอน  การวาดภาพ  
การเขียนเรียงความเนื่องใน  วันสำคัญต่างๆ เช่นวัน
เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ 
- กิจกรรมการอ่านภาษาไทย  กิจกรรมภาษาอังกฤษ  
วันละคำ  กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 

ดี* ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 

 5.โครงการอนามัย
โรงเรียน 

1) หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
2) วัยใสสู่วัยทีน(ทูบีนัมเบอร์วัน) โรงเรียนสีขาวต้าน
ยาเสพติด 
3) บริการงานอนามัยและห้องพยาบาล 
4) การวัดสมรรถภาพทางกาย 
 

ดี* ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile

1 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 6. โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1) จัดต้ังสภานักเรียน 
2) การทำความสะอาดตามกลุ่มสี 
3) ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
4) ทำความสะอาดโรงอาหาร 
5) นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 

 7. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 

1)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 2) การเข้าค่ายคุณธรรม      
 3) การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่      
 4) การฝากออมทรัพย์ของนักเรียน      
 8.โครงการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารี 

1) ลูกเสือสำรอง 
2) ลูกเสือรุ่นสามัญ 
3) ลูกเสือรุ่นใหญ่ 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

 

9.โครงการกีฬา
นักเรียน 

1) กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา 
2) กีฬาเครือข่ายประถม 
 
 
 
 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile

1 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 10. โครงการอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม (นม) 

1 . เตร ียมการประชุมวางแผนทำโครงการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติยื ่นเสนอโครงการต่อเทศบาลตำบล
หารแก้ว แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องอ ุปโภคบร ิโภค มา
ประกอบอาหารให้กับนักเรียนทุกคนทุกวัน (วันเปิด
ทำการสอน) โดยจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบ
อาหารกลางวัน พร้อมจัดตักอาหารให้นักเรียน และ
ล้างเก็บให้เรียบร้อยส่วนอาหารเสริมนมทางเทศบาล
ดำเน ินการจ ัดส ่งนมมาให ้ทางโรงเร ียนแต ่ง ต้ัง
เจ้าหน้าท่ีตรวจรับนมและแจกจ่ายนักเรียนทุกคนวัน
ละ 1 ถุง/กล่อง 
3.ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม 
4.ติดตาม ตรวจสอบ สรุปประเมินผล และรายงานผล 
 
 
 
 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
Profile

1 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2.ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการสถานศึกษา 

งานบริหารแผนและ
งบประมาณ 
1) โครงการส่งเสริมการ
วางแผนพัฒนา คุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2564-2566 
2) การจัดแผนปฏิบัติการประจำปี  
3) การจัดทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์, อัตลักษณ์, 
เอกลักษณ์ปฏิทินปฏิบัติงาน และพันธกิจ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 

2)โครงการพัฒนา
ระบบการเงินและพัสดุ 

1)แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงิน และพัสดุ 
2)จัดซื้อจัดหาวัสดุในการดำเนินงานการเงินและ
พัสดุ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

  3) จัดทำระบบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ปัจจุบัน 
4) จัดทำระบบพัสดุให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2564 

     

 งานบุคลากร 
3) โครงการพัฒนา
บุคลากร 

1) การประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 
2) การส่งเสริมพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 
3) การสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดับคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile
1 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 งานบริหารท่ัวไป 
4) โครงการงานชุนชน
สัมพันธ์ 

1) การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2) การร่วมงานในชุมชน 
3) การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4) งานประจำปี 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือ 
ปีท่ีผ่านมา 

 5) โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและภูมิ
ทัศน์ 

1)โรงเรียนน่าอยู่ (การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพ
ท่ัวไป) 
2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
3) การก่อสร้างอาคารอนุบาล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 6) โครงการงาน
ทะเบียนนักเรียน 

1) การรับ และจำหน่ายนักเรียน 
2) การออกหลักฐานทางการเรียน 
3) การจัดทำข้อมูล DMCและSchool Miss 
4) การจัดทำทะเบียนนักเรียน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

 4)โครงการจัดระบบ
ธุรการ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี 

1) ปรับปรุงระบบงานสารบัญให้ถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
2) จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
3) จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
4) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยี 
 
 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม  
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดับคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile
1 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

งานวิชาการ 
1) โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 

1) ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการสอนด้วยเครื่องมือ 
PLC 
2) นิเทศสร้างสรรค์ 
3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 

 
2)โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2) ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 3)โครงการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

1) สร้างเครือข่าย กับ มูลนิธิต่าง ๆ 
2) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
4) สร้างเครือข่ายกับวิทยากรท้องถิ่น 
 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 ๔) โครงการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สัมมาชีพใน
โรงเรียน 

1) เล้ียงปลานิล 
2) เพาะเห็ดนางฟ้า 
3) ปลูกแก้วมังกรในบ่อซีเมนต์ 
4) ปลูกผักกางมุ้ง 
5) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

  6) ธนาคารขยะ 
7) ขนมสร้างอาชีพ 

ดี ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ กิจกรรมในโครงการ ระดับคุณภาพ 
หมายเหตุ 

Profile
1 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 งานบริหารท่ัวไป 
5) โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
1) การเยี่ยมบ้าน 
2) การแนะแนว 
3) ระบบการปกครองนักเรียน 
4) การให้ทุนการศึกษา 
5) การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
6) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 

 
ดี 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 
1) เทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
2)* คือ มีค่าคะแนน
สูงกว่าปีฐานหรือปีท่ี
ผ่านมา 
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ส่วนที่  3 

รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ 
 

ท่ี ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

 งบประมาณท้ังส้ิน 598,401.08 598,401.08 598,401.08  
1. สาธารณูปโภค  80,0000 80,000 80,000  
2. งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน  ประมาณ 5% 59,840 59,840 59,840  
3. กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประมาณ ๖0% ๓๕๙,๒๐๐ ๓๕๙,๒๐๐ ๓๕๙,๒๐๐  
4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ+งานบุคลากร+

งานบริหารท่ัวไป  ประมาณ ๓๐% 1๗๙,๓๖๐.๙๗ 1๗๙,๓๖๐.๙๗ 1๗๙,๓๖๐.๙๗ 
 

 งบดำเนินการ     
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000  
๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (งาน

ศิลปหัตถกรรม) 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000  
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                          
2๕,000 2๕,000 ๒๕,000  

๕. โครงการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน                                          

๘๕,๒00 ๘๕,๒00 ๘๕,๒00  

๖. โครงการห้องสมุดมีชีวิต                       ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,๐00  
๗. โครงการอนามัยโรงเรียน           ๔,000 ๔,000 ๔,000  

 ๘. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน                               ๖,000 ๖,000 ๖,000  
๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม

แนววิถีพุทธ       
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๑๐. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารี   

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

1๑. . โครงการกีฬานักเรียน                         ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000  
1๒. โครงการนิเทศด้วยกระบวรการ PLC                 ๑,000 ๑,000 ๑,000  
1๓. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้                   - - -  
1๔. โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สัมมาชีพในโรงเรียน    
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

1๕. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพ                       

๑๐,๐00 ๑๐,๐00 ๑๐,๐00  
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ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1๖. โครงการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
จับใจความสำคัญโดยใช้ข่าวและเหตุการณ์
เป็นส่ือสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่     

๕,000 ๕,000 ๕,000  

1๗. โครงการวันสำคัญ                          ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000  
1๘. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ๕,๐00 ๕,๐00 ๕,๐00  
๑๙. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000  
2๐. โครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000  

2๑. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 2๒,๐00 2๒,๐00 2๒,๐00  
2๒. โครงการอัตลักษณ์เชิงพื้นท่ี-

เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน 
๔๑,000 ๔๑,000 ๔๑,000  

2๓. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๑,๕00 ๑,๕00 ๑,๕00  
2๔. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ ๖,000 ๖,000 ๖,000  
๒๕. โครงการพัฒนาบุคลากร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
๒๖. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
๒๗. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิ

ทัศน์ 
๕๐,๓๖๐.๙๗ ๕๐,๓๖๐.๙๗ ๕๐,๓๖๐.๙๗  

๒๘. โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐  
๒๙. โครงการจัดระบบธุรการ ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000  
๓๐. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓๑. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๓๒. โครงการเด็กดีศรีสว่างสร้างเงินออมทรัพย์ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

 รวม ๕๙๘,๔๐๑.๐๘ ๕๙๘,๔๐๑.๐๘ ๕๙๘,๔๐๑.๐๘  
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ส่วนที่ 4 
การกำกับ ตดิตาม ประเมินและรายงานผล 

 

การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดศรีสว่างแบ่งออกได้  
ดังนี้ 

 

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน     
 

 เป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และหรือโครงการใหม่ท่ีเกิดจากนโยบายหรือภารกิจเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างปีการศึกษา  เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน  ตลอดจนประสานการกำกับ  
ติดตาม การนิเทศ  และการตรวจสอบควบคุมภายในของโรงเรียน  เพื่อทราบผลการดำเนินงานท้ังในระหว่าง
ภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานของแผน ซึ่ง
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ท่ีแต่งต้ังขึ้น 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
 1.1.  ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา และปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
 1.2.  จัดทำแผน กำกับ ติดตาม เพื่อเร่งให้มีการดำเนินการตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
 1.3.  ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามแผน 
 1.4.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
 1.5.  ประเมิน และสรุปผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผู้บริหาร 
 

      ในแต่ละปีการศึกษา ได้กำหนดแผนการติดตามประเมินผลและรายงาน ไว้ดังนี้ 
 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 
  
 

คร้ังที่  1 
-  ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติราชการระยะครึ่งแผน  
-  ประเมิน สรุปวิเคราะห์ผล และปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

กันยายน  ภาคเรียนท่ี 1 
 

ตุลาคม  ภาคเรียนท่ี 1 

 
 
 

คร้ังที่  2 

-  ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนระยะส้ินสุด  
   แผนปฏิบัติราชการ 
-  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม ภาคเรียนท่ี 2 
 

เมษายน ภาคเรียนท่ี 2 
 

2. การนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล    

     การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล เป็นการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศภายในของโรงเรียนวัดศรีสว่างซึ่งมีแนวทาง         
การดำเนินงาน ดังนี้ 
                   2.1   ส่งเสริมสนับสนุนการนำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมากำหนดเป็นแนวทางใน        
การติดตาม การดำเนินงาน 
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                   2.2   กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของ
โรงเรียน 
                   2.3   จัดทำแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศภายในสถานศึกษา 
                   2.4   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศตามแผนท่ีกำหนด 

     2.5   รับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศภายในและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     2.6   สรุปรายงานการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศภายใน ต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
                   2.7   ส่งเสริมให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายงาน ต่างๆ  ของโรงเรียน 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2) จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
3) เสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลดำเนินงานตามแผนท่ี

กำหนด 
5) จัดทำสรุปและรายงานผล 
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ส่วนที่  5 
พันธสัญญา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสว่าง  อำเภอหางดง  จังหวัด  เชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเกณฑ์ระดับคุณภาพเขต
พื้นท่ีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 256๔   ถึงปีการศึกษา 256๖ 
 พันธกิจสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง   
และ นายมานพ  แก้วดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสว่าง  ว่าจะร่วมมือกันพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของการสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ตามบทบาทอำนาจ
หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
 
   (ลงช่ือ)...................................................ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
             (นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม)    ผู้เสนอพันธสัญญา 
 
   (ลงช่ือ)............................................... ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                (นายมานพ  แก้วดี )          ผู้ให้ความเห็นชอบพันธสัญญา 
  
   (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
                 (นางนวนัฏ อินปั๋น) 
 

                               (ลงช่ือ)…………….…………….......…….………… พยาน 
               (นางอัญชณา  สืบสกุล) 
 


