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ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2567 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ จัดท าข้ึนเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ 5 ปี ทั้งนี้เป็นความพยายามของสถานศึกษา  โดยความ

ร่วมมือของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งได้มีการประชุมและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มาก าหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยก าหนดกล

ยุทธ์ที่เช่ือมโยงและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกและ

มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติ

การประจ าปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ตามบริบท

และเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพ การศึกษาฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ 

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป   
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               ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่  
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ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่   ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต าบลนาแห้ว   อ าเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  โทร  042 897018   โทรสาร  042 897018             
 e-mail…- website  muangphraeschool . net   เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6   เนื้อที่  8 ไร่  เขตพื้นที่บริการ  4   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านนาโพธ์ิ  หมู่ที่ 2  บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งกูด 
หมู่ที่ 4 และบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6  ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว    จังหวัดเลย 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เดิมช่ือ “ โรงเรียนเหมอืงแพร่วิทยาคม”  ได้ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก  
เมื่อปพีุทธศักราช 2460  ผู้ที่เริ่มด าเนินการก่อตั้งครั้งแรกคอืนายอ าเภอด่านซ้ายและศึกษาธิการอ าเภอ ด าเนินงาน 
จนแล้วเสรจ็  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีนายขีด  ษรจันทร์ เป็นครูใหญ ่
คนแรก  มีหมู่บ้านในเขตบรกิาร 4 หมูบ่้านคือ บ้านนาแห้ว บ้านบุ่ง   บ้านนาโพธ์ิ และบ้านเหมืองแพร่ ต่อมาเมื่อ  
พ.ศ. 2517   ทางราชการได้ก่อตั้งกิ่งอ าเภอนาแห้วข้ึนโดยมพีันตรี บุญเสริม   พงษ์พิพัฒน์ เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอ 
คนแรก  และกิ่งอ าเภอนาแห้วได้ยกระดบัเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2521  ต่อมาทางราชการได้ขยายสร้างโรงเรียน 
บ้านนาแห้วข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2517 จึงเหลือหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านเหมืองแพร่ บ้านนาโพธ์ิ  บ้านบุ่ง  
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 โรงเรียนบ้านแสงภาสาขาโปง่กูด ได้ยุบรวมโรงเรียนให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแสงภา  
แต่เส้นทางการเดินทางไมส่ะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโป่งกูดได้พร้อมใจกันน าบุตรหลานมาเรียนร่วมกับ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตั้งอยูห่มู่ที่ 3 ต าบลนาแห้ว  อ าเภอนาแห้ว  
จังหวัดเลย  ห่างจากแนวเขตแดนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 300 เมตร   
โดยมีแม่น้ าเหืองเป็นแนวเขตกั้นพรมแดน 

2. ข้อมูลผูบ้ริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ช่ือ-สกุล    นางระพีพร  โคตรชนะ   
                  โทรศัพท์     0862277505  e-mail kootchana@gmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา   การบรหิารการศึกษา     
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตัง้แต่  วันที่  25 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี  
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3.  ข้อมูลนักเรียน  (ปกีารศึกษา 2563)  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกบันักเรียนดังนี ้
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด     4   หมู่บ้าน  1.บ้านเหมืองแพร่ หมู่ที่ 3 
2. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ 2    3. บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 4    4. บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 6 
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 150   คน จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน        
                   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

อ.2 (ช่ือเดิมอนบุาล1) 1 5 12 17 14 

อ.3 (ช่ือเดิมอนบุาล2) 1 6 6 12 12 

รวม 2 11 18 29  

ป.1 1 6 12 18 18 

ป.2 1 6 9 15 15 

ป.3 1 8 13 21 21 

ป.4 1 15 14 29 29 

ป.5 1 9 9 18 18 

ป.6 1 14 6 20 20 

รวม 6 58 63 121  

รวมท้ังหมด 8 69 81 150  
  

3.  จ านวนนักเรียนที่มลีักษณะพเิศษ   

รายการ จ านวน (คน ) 
คิดเปน็ร้อยละของจ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   23 15.33 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    12           8 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ดอ้ยโอกาส ฯลฯ)          

112 74.67 
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปกีารศึกษา 2563   ( วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 )  
      บุคลากรทั้งหมด...........13...........คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

30  ปี 

30 – 
50 

มาก 
กว่า 

50  ปี 

น้อย
กว่า  
10 ปี 

10 – 20 
ปี 

มาก 
กว่า 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ    1 - - 1 - 1 - 1 -  

รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 8 - 8 1 3 1 4 3 2 4 

พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/ 

พี่เลี้ยง   

- 2 1 1 - 1 1 - 2 - - 

นักการ/ ภารโรง   - - - - - - - - - - - 
อื่น ๆ    - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 1 12 1 10 2 4 4 4 7 2 4 
       หมายเหตุ   จ านวนครูผู้สอนปฐมวัย......2..........คน 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ต า
แห

น่ง
 

/ว
ิทย

ฐา
นะ

 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

1. นางสุพญิ  เอี่ยมแสงวัฒนา 60 36 คศ.3 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4-6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

2. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ 59 41 คศ.3 ปริญญาตร ี ประถมศึกษา ประจ าช้ัน ป.3  
3. นางกัลยา  ชัยพิลา 52 27 คศ.3 ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

4. นายโกสินทร์  เศรษฐบปุผา 58 27 คศ3 ปริญญาโท บรหิาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ป.4-6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

5. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย 42 16 คศ.3 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ อนุบาลปีที่ 3  

6. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี 32 8 ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ประจ าช้ัน ป.2  

7. นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์ 27 3 ครู ค.ศ.1 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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8. นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี 25 1ปี 
8 เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

9. นางสาวเพ็ญประภา  บุญแย้ม 30 1ปี     
7 เดิอน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาไทย ประจ าช้ัน ป.1  

 
  
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน/ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวนิรมล  พรมใจ 32 8 ปริญญาตร ี ปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2 งบประมาณ สพป.ลย 3 

2 นางสาวธนพร  วรชินา 43 - ม. 6 - พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

งบประมาณ สพป.ลย 3 

3 นางสาวมารสิา   กุลศิร ิ 38 - ปริญญาตร ี บัญชี ครูธุรการ งบประมาณ สพป.ลย 3 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 1. อาคารเรียนจ านวน   4   หลัง 10 ห้องเรียน  ห้องพิเศษ 10 ห้อง   
 2. อาคารประกอบ   3  หลัง  (อาคารห้องสมุดและไอซีที , อาคารหอประชุม , อาคารโรงฝึกงาน) 
 3. บ้านพักครู    2   หลัง   
 4. ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 4 ที่ จ านวน 3 หลัง   
           5. สนามเด็กเล่น   1   สนาม    
           6. สนามฟุตบอล  1  สนาม   
           7. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม  
6. ข้อมูลงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)   
  6.1 งบประมาณ  

รายรับ จ านวน/บาท หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ   

งบเงินเดือน-ค่าจ้าง 5,075,580  
งบเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน 265,150  
งบเงินเรียนฟรี 15 ปี 218,463  
เงินอาหารเสริม(นม) -  
เงินอาหารกลางวัน 628,000  



 
 

เงินนอกงบประมาณ   
งบอ่ืน ๆ(เงิน+วัสดุที่ได้จากการบริจาค) -  

รวมรายรับ 6,187,193  

 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง                     คิดเป็นร้อยละ    82.03 ของรายรบั 
 งบพัฒนาคุณภาพ(เงินอุดหนุนและปัจจัยพื้นฐาน)         คิดเป็นร้อยละ    17.97 ของรายรบั 
   6.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.............36.......เครือ่ง  เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน........26.....เครื่อง 
             -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ.........11.....เครื่อง 
             -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน..........25.....เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด............1...........หอ้ง 

    สภาพการใช้งาน......พอใช้..............(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์............-...........หอ้ง 

    สภาพการใช้งาน............-........(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา..........1.............หอ้ง   

    สภาพการใช้งาน........ดี............(   ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอื่นๆ(ระบุ)........ศูนย์อาเซียน.1....ห้อง   

         สภาพการใช้งาน......ดี..............(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรงุ 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี        
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง      

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน      
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสงักัด 

     

มาตรฐานท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

   
 

 

 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มผีลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย 83.07 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
สรปุผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
ด้านผลการจัดการศึกษา 

5 



 
 

 ผู้เรียนสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเอง  ให้มีความ
ปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร  
และด้านการบริหารทั่วไป สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจและมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน
ตามที่คุรุสภาก าหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ   ท าให้ครูมีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของสถานศึกษาได ้
 
จุดท่ีควรพัฒนา  

 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ( O-Net ) ได้คุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงาน
ตามระเบียบ 
 
 
 

6 



 
 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 สถานศึกษายังมีการด าเนินงานไม่ครอบคลุมในด้านการน าผลการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของ
ครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาครูแต่ละคน  และครูบางคนยังไม่ได้ท าการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ค่อยมี
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    

ข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ให้มีทักษะในการอ่านให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย โดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้ ที่เหมาะสม เช่น จัดมุมการอ่าน จัดหาหนังสือนิทานประกอบภาพ ให้เด็ก
ได้อ่าน จัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมกับเพื่อน เช่นการเขียนภาพระบายสีภาพ ปั้น การฝึกเขียนพยัญชนะไทยการเขียนค าง่ายๆ 
จัดกิจกรรม ให้เด็ก ทักษะในการอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง ด้วยการเปิดหนังสือโดยไม่กลับหัว เปิดหนังสือจากหน้าไปหลงั 
อ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง และสามารถถามเนื้อหาสาระของข้อความจากเรื่องราวในหนังสือภาพที่ตนอ่าน 
ซึ่งจะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในด้านการจัดให้มีสัดส่วนครูต่อเด็กให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด กล่าวคือ เด็กวัย 3- 5 ปี ต้องมีสัดส่วนครูต่อเด็กเท่ากับ 1: 10-15 เพื่อให้การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 
อีกทั้งควรมีการติดตั้ง ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องตัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
สามารถใช้ในการดับไฟได ้
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ส่วนท่ี 2  
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 

 

2.  สถานภาพของโรงเรียน 
 2.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  2.1.1  สภาพแวดล้อมภายนอก     

โอกาส อุปสรรค 
1.  ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญจ่บช้ัน
ประถมศึกษา  ท าใหเ้กิดความส าคัญของการศึกษา  
ส่งผลให้  ส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูงกว่าผู้ปกครอง 
2. ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ ค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยอยูม่าก  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม 
3.  ลักษณะของชุมชนและการตัง้ถ่ินฐานอยู่ไม่ไกลกัน  
ส่งผลให้สะดวกต่อการประสานงานระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน 
4. ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้นกัเรียนอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  โครงสร้างพื้นฐานฐานระบบสาธารณูปโภคดี  ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับบรกิารสาธารณูปโภคด ี
6. การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารในชุมชนสะดวก  
ส่งผลให้การประสานงานระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
เป็นไปด้วยดี 
7  การให้บรกิารสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
สืบค้นข้อมลูแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 
8.  นโยบายการปฏิรปูการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทางในการพฒันาการ
จัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมทีี่ตั้งติดกับชายแดนประเทศลาว ท าใหม้ีความเสี่ยง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
2.  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  
ส่งผลให้การสนับสนุนด้านการเงินต่อโรงเรียนน้อย 
3.  ครอบครัวในชุมชนอยู่กันอย่างเรียบง่ายไม่มรีะเบียบ  สง่ผลให้
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
4.  สภาพของชุมชนและลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรไม่ดี  ราคาตกต่ า  ส่งผลต่อการสนบัสนนุ
งบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะเครือ่งจักรกลทาง
การเกษตร  ท าให้ผลผลิตการเกษตรสงูข้ึน ราคาผลผลิตตกต่ า  
ส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณใหก้ับโรงเรียน 
6.  อัตราการขยายตัวของประเทศลดต่ าลง  ส่งผลต่อการ
สนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนทีม่ีต่อโรงเรียนลดลง 
7.อัตราการว่างงานของประชาชนเพิม่ขึ้น ภาวการณ์จ้างงานลดลง
และค่าแรงงานไม่สมดุลกบัเศรษฐกิจ  ท าใหผู้้ปกครองมรีายได้
ลดลง  ส่งผลใหโ้รงเรียนได้รับการสนับสนุนน้อยลง 
8.  ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิม่มากข้ึน  ท าให้การจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาได้ไม่มาก  ส่งผลต่อการพฒันา
การศึกษา 
9.  มีการปรบัเปลี่ยนผู้บรหิารระดับสูงของทาง
กระทรวงศึกษาธิการบ่อย  ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
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2.1.2  สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้บรหิารและครมูีการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ
ร่วมกันพฒันาการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินการจัด
การศึกษาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
2. โรงเรียนจัดให้ผูป้กครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายวางแผน
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการ  ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษา
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
3. โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้เหมาะสม  ชัดเจน  ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินงาน
ต่างๆ ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี 
4. โรงเรียนจัดระบบการควบการประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบการควบคุมภายใน  ด าเนินการในรปู
คณะกรรมการ  ส่งผลใหส้ามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บริการและผูม้ีส่วนได้เสีย  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
5. ผู้เรียนส่วนมากมีความรู้ทักษะข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร
ข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑป์านกลาง 
6.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์อยู่ใน
ระดับ  พอใช้  ส่งผลใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ พอใช้ 
7.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์
อยู่ในระดับดี  ส่งผลให้ใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับด ี
 

1. โรงเรียนขาดแผนกลยุทธ์  ส่งผลให้การบรหิารจัดการไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. นโยบายเปลี่ยนบอ่ยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนา 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
4. นักเรียนไมเ่อาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ ส่วนมากบิดา – 
มารดา ไปท างานต่างถ่ิน 
5.งบประมาณที่ได้รับไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน 
6.ไม่มีนักการภารโรงจงึท าใหก้ารปรบัปรุงสถานที่ และ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งานงบประมาณ
ในการด าเนินงานไมเ่พียงพอ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่องอยู่ในระดับ พอใช้  
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ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบั  
พอใช้ 
9. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ใน
ระดับดี สง่ผลให้ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับด ี
10. ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
ระดับดี สง่ผลให้ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับด ี
11.ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬาอยู่ในระดบัดี ส่งผลให้ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดบัด ี
12.โรงเรียนมบีุคลากรทีม่ีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของ
หลักสูตรอยู่ในระดบัดี ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
13.โรงเรียนมบีุคลากรทีม่ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรง
กับงานทีร่ับผิดชอบและครเูพียงพออยู่ในระดับดี สง่ผล
โรงเรียนมบีุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัด ี
14.โรงเรียนมรีะบบการวางแผนการบรหิารงบประมาณ  
การเงิน บัญชีและสินทรัพย์  อย่างมปีระสิทธิภาพ  ส่งผลให้
การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์และโปร่งใส ไม่มีความ
เสียงที่มีนัยส าคัญ 
15. โรงเรียนมีแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ  ส่งผลใหโ้รงเรียนใช้งบประมาณอย่าสงประหยัด 
คุ้มค่า  และโปร่งใส 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
16. โรงเรียนมีแหล่งบรกิารด้านการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ  สง่ผลให้นกัเรียนได้ฝึกทักษะและเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
17. โรงเรียนมีอาคารสถานทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ส่งผล
ให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
18.โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ คล่องตัว 
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้  ส่งผลให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนมปีระสทิธิภาพ 
19.ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สง่ผลใหบุ้คลากรได้รบั
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 
20. ผู้บรหิารมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สง่ผลใหบุ้คลากรได้รบั
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 
21. ผู้บรหิารก ากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัตงิานอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้การปฏิบัตงิานของบุคลากรส าเรจ็ลลุ่วงไป
ด้วยดี 

 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สรปุได้ดังนี ้
ด้านผู้บริหาร 
 จุดเด่น 
 1.   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสามารถด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์สามารถกระตุ้นให้ คณะครู และกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักและพยายามสร้าง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพที่จะน าโรงเรียนบ้านทับกี่ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดข้ึน 

2. ผู้สอนมีความสามัคคีมีความสามารถในการจัดสาระการเรียนรู้โดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ร่วมกันได้ดีสามารถที่จะพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมโดยร่วมมือกันวิเคราะห์และบรหิารหลักสตูรสาระการเรยีนรู้
ให้มีความกลมกลืนเป็นรูปธรรมได้ 
 3.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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 4. กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนดีมากหากมีการระดมสมอง
และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังมีการจัดระเบียบการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในด้านการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น  หลักสูตรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  หลักสูตรการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   เป็นต้น  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากร  ให้สามารถบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ไปสู่ผลส าเร็จ 
 2. ควรมีแผนงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระท้องถ่ินให้เป็นรูปธรรม  มีองค์กรประกอบของ
หลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนตามความสนใจ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. ควรจัดท าเครื่องมือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ  ต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา  เพื่อน าข้อมูลที่เป็นสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. ควรมีแผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยให้แก่คณะครู เพื่อให้มีความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  

 
 
 

ด้านครู 
 จุดเด่น 
 1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่
สูงข้ึน และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา  
ที่สูงข้ึน และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 4. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านผู้เรียน(ระดับปฐมวัย  - ประถมศึกษา) 
 จุดเด่น 
 1. พัฒนาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  รู้จักวิเคราะห์ศึกษาด้วยตนเอง 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถ่ิน                     
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้พัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 4. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและรู้เท่ากัน การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และสรุปความคิด    
อย่างเป็นระบบและทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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ส่วนท่ี 3  
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

3.1  แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดท า แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใชเปน 

แผนยุทธศาสตรระยะยาวส าหรบัหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดน าไปใชเปนกรอบและแนว 
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรสู าหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมงุหมายทีส่ าคัญ 
ของแผน คือการมงุเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมงีานท าและ 
สรางรายได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิด 
สรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศทีม่ีรายไดปานกลาง ไปส ู
ประเทศที่พฒันาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ไดก าหนดสาระส าคัญส าหรบับรรลุ 
เปาหมายของการพฒันาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม 
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบรบิทที ่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดร ับการศึกษาและเรียนรตูลอดชีวิตอยางมีคณุ ภาพ ด ารงชีวิตอยางเปน 
สุข สอดคลองกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะทีส่อดคลองกบับทบัญญัต ิ

ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนร ูและคุณธรรมจริยธรรม รจูักสามัคคี และรวมมือ 

ผนึกก าลังมงุสกูารพฒันาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อน าประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศทีม่ีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ลดลง 
ยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพฒันาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนร ู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

3.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 

จ านวน 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกบัภารกจิส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้
 นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบ

ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่ส าคัญยิ่งยวดในอัน ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวด
วยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชา นุภาพ เผยแพรความรคูวามเขาใจที่ถูกตองและเปนจริง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกจิเพือ่ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรเูขาใจหลักการทรงงาน 
สามารถน าหลกัดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและ
แบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย 

 นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรง      
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยน ายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพฒันา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกบัผมูีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมทีส่อดคลองกับความตอง
การของประชาชนในพื้นที่ซึง่เปนพหุสงัคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเตมิ 

ปญหาไมวาจากผมูีอิทธิพลในทองถ่ินหรอืเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทัง้จะเพิม่ระดบัปฏิสมัพันธกับตาง
ประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ             
นานาประเทศ เชนการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การคาการพฒันาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลกัษณะสากล เปนตน 

 2.1 ในระยะเรงดวนรัฐบาลใหความส าคัญตอการเตรียมความพรอมสปูระชาคมการเมือง และ 
ความมั่นคงอาเซียน ในกจิการ 5 ดาน ไดแก การบรหิารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแก
ไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสรมิสรางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ และการแกไขป
ญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพฒันาตามกรอบประชาคม 
อาเซียน และการบรหิารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษ ตาม 
แนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มเีทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย 
การกระท าอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการ 
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ปองกันและแกไขโดยการาบังคับใชกฎหมายทีเ่ขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ ทีเ่ช่ือมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน 
ปญหาสถานะและสทิธิของบุคคล การปรับปรงุระบบ การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงาน ตางดาว เปนตน 

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต โดยน ายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง 
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูคุย สันติสุขกบัผมูีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับ 
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคลองกบัความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสงัคม ขจัดการฉวย 
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผมูีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทัง้ 
จะเพิม่ระดบัปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคก ารระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 
 

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและการเรียนร ูการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาล 
จะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคม       
ใหเขมแข็งอยางมีคณุ ภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้ 

 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร ูโดยใหความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา 
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนร ูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ 
อาชีพและด ารงชีวิตไดโดยมีความใฝรแูละทักษะทีเ่หมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคณุ ภาพการเรียนรโูดย 
เนนการเรียนรเูพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนาก าลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับ 
พื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบรกิาร 

 4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรบัเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ 
ความจ าเปนของผเูรียนและลกัษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรงุและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพือ่ 
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผยูากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนบัสนุนใหเยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไปมสีิทธิเลือกรับบรกิารการศกึษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพจิารณาจัดใหมีคูปอง 
การศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไปม ี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนร ูกระจายอ านาจการ 
บรหิารจัดการศึกษาสสูถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความ 
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบรหิารจดัการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสรมิการเรียนรตูลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรแูละทักษะใหมที่ 
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรแูละหลกัสูตรให 
เช่ือมโยงกับภูมสิังคม โดยบรูณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพฒันาผเูรียนในดานความรู 
ทักษะ การใฝเรียนร ูการแกปญหาการรบัฟงความเห็นผอูื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดย 
เนนความรวมมือระหวางผเูกี่ยวของทัง้ในและนอกโรงเรียน 
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 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผสูอน 
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่งมือทีเ่หมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน 
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรดูวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
รวมทั้งปรบัระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ 
ผเูรียนเปนส าคัญ 

 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน์จากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรม 
 8.2 เรงเสรมิสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรยีนการสอนที่เช่ือมโยงระหวาง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเช่ือมโยง 
ระหวางการเรียนรกูับการท างาน การใหบุคลากรดานการวิจยัของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการ 
ใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
ภาครัฐ  
 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุ ระหวางการอนุรักษกับการ
ใชประโยชนอ ยางยั่งยืน 

 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทัง้ทางอากาศ ขยะ และน้ําเสยี ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ 
สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความส าคญั ในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนล าดับ 
แรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใชใหมใหมากทีสุ่ด เรงก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกคางสะสมใน 
สถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรับเปนหลกั ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมลูฝอยโดยการแปร 
รูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหด าเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบรหิารจัดการ 
เปนพิเศษ โดยก าหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน 
จากบอขยะชุมชน ส าหรบัขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือจะพฒันาระบบก ากับติดตาม 
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทัง้จัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายทีเ่กิดจากการ 
รั่วไหล และการเกิดอุบัตเิหตุ ใหความส าคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการ 
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 

 นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา 
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดบัอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ 
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจ าเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการ 
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ทุจริต เชน ระเบียบการจัดซือ้จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรบับริการของรัฐ ซึง่มีขั้นตอนยืดยาว ใช 
เวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครฐัและประชาชน 

3.3   ทิศทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย 
พันธกิจ  

1. สงเสรมิและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. สงเสรมิใหผเูรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคานิยมหลัก  

ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ ทีเ่นนการมีสวนรวม เพื่อเสรมิสรางความรบัผิดชอบตอคุณภาพ การศึกษา 

และบรูณาการการจัดการศึกษา  
เปาหมาย  

1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรใูนศตวรรษที่ 21  

2. ประชากรวัยเรียนทกุคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ทีมุ่งเนน 

ผลสัมฤทธ์ิ 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสทิธิภาพ 

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสคุูณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนนการท างานแบบบูรณาการ มีเครอืขายการ บริหาร

จัดการ บริหารแบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ กระจายอ านาจและความ รบัผิดชอบสู
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม      
ตามบรบิทของพื้นที่  

7. หนวยงานทุกระดับพฒันาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา    
อยางมีประสิทธิภาพ 

 8. หนวยงานทุกระดบั มีงานวิจัยทีส่ามารถน าผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ ์
             จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จงึก าหนดกลยทุธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
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             กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
             กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ             
ในการแขงขัน 
             กลยุทธ์ท่ี 3 สงเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรอูยางมีคุณภาพ 
             กลยุทธ์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
             กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ดาน ดังนี้ 

 นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี        
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
       1.1 นอมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  
หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
        1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตาน      การ
ทุจริต คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

              1.3 เสริมสรางความรคูวามเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

 
นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีด ความสามารถ 

ในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสรางขีดความ สามารถ  

ในการแข่งขัน 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพฒันาผเูรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ  

ประเมินผลที่เหมาะสม  
    1.1 ปรับปรงุหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และน า 

หลักสูตร ไปสกูารปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรยีนรใูหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจ าเปนและ
ความตองการ ของผเูรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสงัคม  

    1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผเูรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
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ประเทศค ูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 
    1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคณุภาพและมาตรฐานน าไปสกูาร 

พัฒนา คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนร ู 
    2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ  

สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดบัที่สงูข้ึน 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผเูรียนสามารถอานออกเขียนได ตามชวงวัย  
    2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผเูรียนมีนสิัยรักการอาน  
    2.4 สงเสริมกาจัดการเรียนรทูี่ใหผเูรียนไดเ้รียนรผูานกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active  

Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลมุสาระ
การเรียนร ูทั้งในและนอกหองเรียน 

     2.5 สงเสรมิใหผเูรียนมีทักษะการเรียนรใูนศตวรรษที่ 21 
     2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 27 
     2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่ 

อ านวย ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมดุและแหลงเรียนรภูายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรไูดทั้ง ในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผเูรียนไดเรียนรอูยางเต็มศักยภาพ  

     2.8 สงเสรมิการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual  
Education), หลกัสูตรระยะสั้น  
                          2.9 สงเสริม สนบัสนุนการพฒันาผเูรยีนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ (ผพูิการ ผดูอย 
โอกาส และผมูีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบทีเ่หมาะสม  
                          2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  
อยางเขมแข็งตอเนือ่งและเปนรูปธรรม 
 
          3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
                          3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
international Student Assessment)  
                          3.2 สงเสริมการพฒันาศักยภาพผเูรียนสคูวามเปนเลิศในดานตางๆ 
                          3.3 สงเสริมการเรียนรเูชิงบรูณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพือ่พัฒนากระบวนการคิด 
และการสรางสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสรางมลูคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0  
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                     4. สงเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
                         4.1 สงเสรมิการท าวิจัยเพือ่พัฒนาการบรหิารจัดการศึกษา  
                         4.2 สงเสรมิการท าวิจัยเพือ่พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล    
โดยเนนใหมีการวิจัยในช้ันเรียน  
 

นโยบายท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรอูยางมีคุณภาพในรูปแบบที่ 

หลากหลาย เชน  
              1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors)  
              1.2 ชุมชนแหงการเรียนรทูางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
              1.3 การเรียนรผูานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
              1.4 การพัฒนาครูทัง้ระบบที่เช่ือมโยงกบัการเลือ่นวิทยฐานะ ฯลฯ  
         2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  
              2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลงั การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
              2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 28 
 นโยบายท่ี4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
          1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
             1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบรกิารทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
            1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน ระบบสงเสรมิความประพฤติ 

นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคมุกันทางสังคม  
         2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
             2.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไม 

อยใูนทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจ าตัวประชาชน เปนตน 
                       2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทกุพื้นที่อยางทั่วถึง    
เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
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: DLIT) , การพฒันาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
   นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

         1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต  
             1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมน า 

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
             1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนร ูและสื่อ 

การเรียนรตูางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม  
             1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและ                  

สิ่งแวดลอม 
 นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน การ 

จัดการศกึษา 
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
         1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสทิธิภาพ  
            1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสกูารปฏิบัติ การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล เพื่อการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
            1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนบัสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได ้
            1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบรบิทของพื้นที่ เชน โรงเรียน 

ประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ แผนพัฒนา
การศกึษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 29  

            1.5 สงเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
            1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ 

สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจกัษ 
         2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม  
            2.1 สงเสรมิการบรหิารจัดการเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base 

Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เปนตน  
            2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และส านักงานศึกษาธิการภาค  
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            2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดบัคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย               
สงเสริม ประสทิธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลมุสาระการเรียนร ูสหวิทยาเขต กลมุโรงเรียนฯลฯ  

            2.4 สงเสรมิและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารฐัอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
        3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผเูรียน  
           3.1 สงเสริม สนบัสนุนผปูกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความร ูความเขาใจ            

สรางความตระหนกัในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากบัดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพฒันา                   
คุณภาพผูเรียน 

           3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผเูรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ               
ที่ หลากหลาย 
 
3.4 ทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 วิสัยทัศน (Vision)  
 ผเูรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของ                 
ความเปนไทย 
พันธกิจ (Mission)  
 1. ยกระดับคุณภาพผเูรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผเูรียนสคูวามเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันใน          
ทุกระดบั  
 3. สงเสรมิผเูรียนใหมีทักษะดานอาชีพเพื่อการมงีานท า 
 4. สงเสรมิสนบัสนุนระบบบรหิารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5. สงเสรมิสนบัสนุนใหประชากรวัยเรียนทกุคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง  
 6. สงเสรมิสนบัสนุนการจัดการเรียนรตูามศาสตรพระราชา ใหผเูรียนนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงไปใชในการด ารงชีวิต  
 7. สงเสรมิใหผเูรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก   
ของคนไทย 12 ประการ  
 8. สงเสรมิผบูรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  
คานิยม (Values) 
  คุณภาพคูคุณธรรม เปนองคกรช้ันน าในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค (Goals)  
 1. ผเูรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 2. ผูเรียนมีความเปนเลิศ และไดรับโอกาสในการแขงขันทุกระดับ  
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 3. ผูเรียนมีทักษะดานอาชีพเพื่อการมงีานท า 
 4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประชากรวัยเรียนทกุคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง  
 6. ผูเรียนไดรับการเรียนรตูามศาสตรพระราชา สามารถนอมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใช 
ในการด ารงชีวิต แผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 40  
 7. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามหลกัสูตร และคานิยมหลักของคนไทย   
12 ประการ 
  8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการด าเนินงาน       
6 ยุทธศาสตร ไดแก  
  ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
      ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ           
ในการแขงขัน  
     ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรอูยางมีคุณภาพ     
              ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพือ่เสรมิสรางคณุ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม  
              ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี 4  

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 

4.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
     1.4  มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคลอ้งกับบรบิทของท้องถ่ิน 

     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

     2.3 ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

     2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

     2.5 ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     2.6 ระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ 
    3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 
    3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
    3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย 
    3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรงุ การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
   มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

                1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ 
                2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปญัหา  
                3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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                4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
                5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิาร                    
และการจัดการ 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
               2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
               3) การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
               4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
              2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
              2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
              2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ               
ทุกกลุม่เป้าหมาย 
              2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา 

         มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
             3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ความรูเ้พิ่มเติม 
             3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
             3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
             3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
    วิสัยทัศน์ 
  ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มุ่งมั่นจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  ใช้เทคโนโลยสีืบค้นความรู้ น าพาโรงเรียน
และสงัคมมุง่สูส่ังคมอาเซียน มุง่เพียรด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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    พันธกิจ 
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพผูเ้รียน และบุคลากร 

 2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนกัและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

3.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อการเรียนรู้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
 4.ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาทัง้ระบบ 
 5.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนและบุคลากร น าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน  
ชีวิตประจ าวัน  

6. น าโรงเรียนและชุมชนมุง่สูส่ังคมอาเซียน  
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน และช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ข้ึนไปต้องอ่าน 

คล่องเขียนคล่อง และสื่อความหมายได ้
        3. บุคลากรทุกคนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

      4. ผู้เรียนทกุคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
        5. บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่เ้รียนและชุมชน 
        6. บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มทีักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพือ่น ามาใช้ใน 
การปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพ 
       7.ผู้เรียนและบุคลากรรู้และเข้าใจแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและสามารถน ามาประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       8. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่าง                             
มีประสิทธิภาพ         
       9. ผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มี สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย      
กระทรวงสาธารณสุข 
        10.ผู้เรียนมีความรู้และความพร้อมเข้าสู่สงัคมอาเซียน 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
            “ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        “โรงเรียนบ้านเหมอืงแพร่ เป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า”  
 

4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
1.  ผู้บริหาร  ครูและชุมชนร่วมกันหาแนวทางปรบัปรุงสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้เรียน 
 2.ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เชิญภูมิปัญญาท้องถ่ินและบุคคลภายนอก 

เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนมผีลงานด้านวิชาการประเภทโครงงาน  และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ                            
การเรียนใหสู้งข้ึน 
  4.  ปลูกฝงัใหผู้้เรียน  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  ศิลปวัฒนธรรมภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
ช่ืนชมในกิจกรรมด้านดนตรีไทย 
  5.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีน้ าใจ  มีสัมมาคารวะ และมจีิตสาธารณะ 
 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    
 กลยุทธท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 จุดเน้น 
  .1. นอมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรอูยางยั่งยืน  
                     2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                     3. เสริมสรางความรคูวามเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย            
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
                     4. ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน และสื่อเพื่อเน้นคุณธรรมน าความรู้ จัดกิจกรรมส านึกรักษ์
ความเป็นไทย ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เน้นคุณธรรมน าความรู้ เช่ือมโยงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้                   
    5.ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพภายใน  
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ                         
ในการแขงขัน  
 จุดเน้น 
  1.แก้ไขปัญหาการอ่าน เขียน ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ในระดบัสงู 
  2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหสู้งข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผเูรียนสคูวามเปนเลิศในดานตางๆ 
  4. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทย และกลุ่มสาระ
อื่นๆ 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะของนักเรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรียน และ 
การพัฒนา  
 กลยุทธ์ท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         จุดเน้น 

1. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูให้มีศกัยภาพในการจัดการเรยีนการสอน 
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทั้ง ประชุม   

อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
3. จัดประชุมสมัมนาทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ PLC ในระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน และ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ     
 จุดเน้น 

1. ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
2. ประสานสง่เสรมิสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในการจัด 

 การศึกษา 
      3. จัดท าส ามะโนประชากรกลุ่มวัยเรียน   

            4.  จัดการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 
      5.  สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับ 
                      6.  ส่งเสรมิ สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ 
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กลยุทธ์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
          จุดเน้น 

1. สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรูท้ั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

          2.  สงเสริม สนบัสนุนการสรางจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

          3. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนร ูแหลงเรียนร ูและสื่อ การเรียนรู
ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม  
   4. สรางเครือขายความรวมมือกบัภาคสวนตางๆ ในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 
 
         กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. .เสริมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร  คณะบุคคล 

และผูเ้กี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
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กลยุทธ์ท่ี  1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

1.1 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 

จริยธรรม และ
ตุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

1.  ร้อยละของผู้เรียนที่
ตระหนักและปฏิบัติตนอย่าง  
มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึง
ประสงค์ อาสาท างานเพื่อ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วย
ความเต็มใจ และอย่างมี
ความสุข 

85 88 90 92 95  ผู้เรียนตระหนกัและ
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมอันพงึ
ประสงค์ อาสาท างาน
เพื่อประโยชน์ใหก้ับ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 
และอย่างมีความสุข   

1.2 ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียง   

1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
และพัฒนาสังคมได้ 

80 82 85 88 90 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
พัฒนาสงัคมได้ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

1.3โครงการ                
ส่งเสริม
กิจกรรม                
วันส าคัญต่างๆ
ของชาติ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้าใจ
เห็นความส าคัญของวันส าคัญ
ต่าง ๆ ตลอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

90 92 94 96 98 ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่าง ๆ     
มีความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน

และประเทศชาติ 
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1.4 โครงการ
เด็กดี มีเงินออม 
(ธนาคาร
โรงเรียน) 

1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
ความประหยัด มัธยัสถ์ และ
เห็นคุณค่าของการออม 

80 82 84 86 88 นักเรียนเป็นผู้ทีม่ีความ
ประหยัด มัธยัสถ์ และ
เห็นคุณค่าของการออม 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน                     

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

2.1พัฒนา
หลักสูตร 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนท้องถ่ิน
และหลักสูตรแกนกลางของ  
สพฐ. 

90 92 94 96 100 สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน

ท้องถ่ินและสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง 

2.2ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนช้ันป.6   
มีผลการทดสอบระดับชาติ    
( O-Net )ทกุกลุม่สาระการ
เรียนรู้เพิม่ข้ึนร้อยละ 3 
2.รอยละของผู้เรียนช้ันป.3 มี
ผลการทดสอบ NT ทุกด้าน 
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ   3 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลการ
ประเมินการอ่าน RT ช้ันป. 1 
อยู่ในระดับดี, ระดับดีมาก 

50 
 
 
 

55 

53 
 
 
 

66 
 

55 
 
 
 

62 

58 

 

 

64 

60 

 

 

66 

ผู้เรียนมผีลการสอบ             
O-NET, NT , การ
ประเมิน RT เพิ่มสงูข้ึน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

2.3 โครงการ
ห้องเรียน
คุณภาพสู่
โรงเรียน
คุณภาพ 

1.ร้อยละของครทูี่จัดการ
เรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลระดับดีข้ึนไป 
2.ร้อยละของครทูี่มีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาการ
จัดการเรียนรู้อย่างนอ้ยปลีะ 1 
เรื่อง 
3.ร้อยละของครทูี่มีการวัด
และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ มุ่งเน้นพัฒนาการ
ผู้เรียนระดบัดีข้ึนไป 

80 
 
 

75 
 
 
 

80 

82 
 
 

80 
 
 
 

82 

84 
 
 

82 
 
 
 

84 

86 

 

84 

 

 

86 

 

 

90 

 

85 

 

 

88 

ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ใช้กระบวนการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย 
และใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

2.4โครงการ  
พัฒนานักเรียน
ที่มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ   

1.ร้อยละของนักเรียนได้
แสดงออกถงึความสามารถใน
ด้านวิชาการ 
2.ร้อยละนักเรียนแสดง
ความสามารถด้านกีฬา  
ดนตรี ศิลปะ  นาฎศิลป์  และ
สิ่งประดิษฐ ์

     ผู้เรียนเป็นผูท้ี่มี
ความสามารถด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ นาฏศิลป์ และ
สิ่งประดิษฐ ์

2.5 ส่งเสรมิ 
พัฒนาผูเ้รียนใน
ด้านทักษะการ
คิดอย่างเป็น
ระบบโดยการ
เรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา                
(STEM 
Education 

1. ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และน าความรู้
มาออกแบบช้ินงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

65 70 75 80 85  ผู้เรียนมีความรู้                  
ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และน า
ความรู้มาออกแบบ
ช้ินงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

2.6 พัฒนาการ
เรียนการสอน
และบริหาร
จัดการช้ันเรียน 

 

1.ร้อยละของห้องเรียน               
และบริเวณรอบๆห้องเรียน                  
มีความสวยงาม
ปลอดภัย เหมาะสมกบั
กิจกรรม  การเรียนการสอน 
และถูกสุขลักษณะ 
2.ร้อยละของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ มีทกัษะในการ
เรียน มสีุขภาพกายและจิตที่ดี
มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

80 
 
 
 
 
 

80 

85 
 
 
 
 
 

82 

90 
 
 
 
 
 

84 

95 

 

 
 

 

86 

100 

 
 

 

 

90 

ห้องเรียนทุกระดับช้ัน
และรอบๆห้องเรียน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
มีความสวยงาม ใช้
ประโยชน์ได้เตม็ที่และ
เอื้อต่อการเรียนการสอน
และความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

2.7 พัฒนาการ 
สื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

1.ร้อยละของครทูี่มี
ความสามารถสร้าง และใช้สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการเรียน 

80 
 
 
 

70 
 

82 
 
 
 

72 

84 
 
 
 

74 

86 

 

 

76 

88 

 

 

80 

1. ครูมีความสามารถ
สร้าง ผลิต ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 
2.นักเรียนสามารถ
เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การเรียนอย่างเหมาะสม 
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กลยุทธ์ท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา. 

1.ร้อยละของบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

90 92 94 96 100 บุคลากรของโรงเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ     

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

4.2 สร้าง
เครือข่ายเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ 
ศึกษาระหว่าง
โรงเรียนกบั                             
คณะกรรมการ
สถานศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง
ชุมชน และ
องค์กรปกครอง                                
ส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงาน
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

1.ร้อยละของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
โรงเรียน วัดและชุมชน 
2.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและเห็นความส าคัญ
ของประเพณีทอ้งถ่ินที่ดงีาม
ของท้องถ่ิน 

90 
 
 

100 

92 
 
 

100 

94 
 
 

100 

96 

 
100 

100 

 

100 

-โรงเรียนมีความสมัพันธ์
อันดีกับชุมชน 
-นักเรียนมจีิตส านึกใน
การอนุรกัษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน 

4.2โครงการ 
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ 
ศึกษาเรียนร่วม
และเรียนรวม 

1.ร้อยละของเด็กพิการเรียน
ร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

100 100 100 100 100 เด็กพิการเรียนร่วมได้รบั
สิทธิและโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการพฒันา 
การเรียนรูอ้ย่างเตม็
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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กลยุทธ์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

5.1 โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ในการพัฒนา
ผู้เรียนด้าน                
สุขภาวะที่ดี             
และการมี
สุนทรียภาพ   

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มสีุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ปอ้งกัน
ตนเองจากสิง่เสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอ่ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และมีมนษุยส์ัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น 

85 
 
 

88 
 
 

88 
 
 
 
 

85 

88 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 
 

88 

90 
 
 

92 
 
 

92 
 
 
 
 

90 

92 

 
 94 

 
94 

 

 

 

92 

 

 

95 

 
95 

 
95 

 

 

 

95 

-ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
น้ าหนัก ส่วนสงู และ
สมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-ผู้เรียนรู้จกัป้องกัน
ตนเองจากสิง่เสพติด 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
แก้ปัญหาเป็น มมีนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี

5.2สถานศึกษา
สีขาว ปลอด
สารเสพติดและ
อบายมุข 

1.ร้อยละของนักเรียนที่
ปลอดภัยไม่ยุ่งเกี่ยวกบั        
ยาเสพติด และอบายมุข 
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ปลอดภัยไม่ยุ่งเกี่ยวกบั        
ยาเสพติด และอบายมุข 

90 
 
 

90 

92 
 
 

92 

94 
 
 

94 

96 

 
96 

100 

 
100 

-โรงเรียนเป็นสถานที่
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
-บุคลากร นักเรียน              
ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด
และอบายมุข 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

5.3 โครงการ 
พัฒนาปรับปรงุ
อาคารสถานที่
และสภาพ 
แวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู ้

1.ร้อยละของอาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมี
สิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ 
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น     
มีแหลง่เรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 
 

80 85 88 90 95 - บริเวณโรงเรียน อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมสีิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นมี
แหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

6.1 พัฒนา
คุณภาพ                
การบริหาร               
จัดการศึกษา 

1. ร้อยละของผูบ้รหิารที่มี
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในระดับดีมาก 
2.ร้อยละของ.ผู้บริหารที่
สามารถบรหิารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 3.ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่              
พึงพอใจผลการบรหิารการจัด
การศึกษาในระดบัดีมาก 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 

 

 

100 

 
100 

 

100 

 

 

100 

 
100 

-ผู้บรหิารมีความรู้
ความสามารถในการ
บรหิารจัดการศึกษา     
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

6.2โครงการ
พัฒนาผูบ้รหิาร
ด้านการปฏิบัติ 
งานตามบทบาท  
หน้าที่ใหม้ี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของผูบ้รหิารใช้
หลักการบรหิารแบบมสี่วน
ร่วมและใช้ข้อมลูการ
ประเมินผลหรอืการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 
2.ร้อยละของผู้บริหารที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มปีระสทิธิภาพ 
3.ร้อยละของผู้บริหารที่มุง่มั่น 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 

 
 

 

 

100 

 
100 

100 

 
 

 

 

100 

 
100 

-ผู้บรหิารมีความมุ่งมั่น 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
-ผู้บรหิารเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการ
บรหิารจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม 
-ผู้บรหิารมีความสามารถ
ในการใช้กระบวนการ 
วิจัยในการพฒันา
การศึกษา 

6.3 โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1.โรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่อระบบการ
บรหิารจัดการของโรงเรียน 
3.ร้อยละผูเ้กี่ยวข้องทีม่ีความ
เช่ือมั่นและพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 
 

80 

 
 
 

82 

 
 
 

84 

 

 
86 

 

 
88 

-โรงเรียนมีการพฒันา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเช่ือมั่นและพงึ
พอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

6.4โครงการ
การจัดซื้อจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอตอ่การบรหิารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

85 88 90 92 95 -โรงเรียนจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิงปรมิาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

6.5 โครงการ
นิเทศภายใน 

1. ร้อยละของครูที่ไดร้ับการ
นิเทศการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ร้อยละของครูที่น าผลการ
นิเทศไปปรับปรงุพัฒนาการ
เรียนการสอน 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 

 
100 

 

100 

 
100 

-โรงดรียนมีระบบการ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
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ส่วนท่ี 5  
แผนการควบคุม  ก ากบัติดตาม 

 

แนวทางการบรหิารแผนกลยทุธ์สู่การปฏบิตัิและการตดิตามประเมินผล  

การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงานจะ
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธี
และกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และ
พร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น                        
จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิบั ติ การ  และด าเนิ นการตามแผน                                                           
มีการก ากับติดตาม ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุง่หวังไว้  
  3) เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ
ของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้การน าแผนสู่
การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4) มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน
อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  5) วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

41 



 
 

  7) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด       
ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ     
ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  
  2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคม        
ทางวิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บคุลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง  และสร้าง
เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรปูธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี   
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กจิกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  ตรวจสอบ ติดจาม การใช้จ่ายงบประมาณ   -  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กจิกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร ่
ที่   ๓๒   /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

................................................................................................................................................... ......................... 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ 
ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารใช้งบประมาณ  งบเงิน
อุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรใหส้ถานศึกษา   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕  ปี โรงเรียนบ้านเหมอืงแพร่  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อก าหนดจุดยืนของโรงเรียน  ด้วย
การระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ   ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการทีป่รกึษา 

๑. นายค าดี  สีหะวงษ์   ประธานกรรมการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงศักดิ์ จันสารี   กรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
๓.  นายสมยศ  พรมใจ    กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 

๒. คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 ๑.  นางระพีพร  โคตรชนะ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา  ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางกัลยา  ชัยพิลา   ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นายโกสินทร์  เศรษฐบปุผา  ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๓. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 ๑.  นางระพีพร  โคตรชนะ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
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 ๒.  นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา  ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางกัลยา  ชัยพิลา   ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นายโกสินทร์  เศรษฐบปุผา  ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖. นางสาวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๗. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศร ี  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๘. นางสาวเพญ็นภา  บุญแย้ม  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๙. นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนิรมล  พรมใจ  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวธนพร  วรชินา  ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวมารสิา  กุลศิร ิ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
    

ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมือ่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน    บ้าน
เหมอืงแพร่   เพื่อรับความเห็นชอบตอ่ไป 

  ทั้งนี้ต้ังแต่  วันที่ ๘   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

   สั่ง ณ วันที่  ๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
 
             
                                       (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร ่
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