ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ(ประวัติโรงเรียน/สถำนที่ตั้ง/พื้นที่ของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 หมู่ 4
ถนน รังสิต- นครนายก ตาบล ลาผักกูด อาเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี.
รหัสไปรษณีย์ 12110 โทรศัพท์ 0-25461255
โทรสาร 02-5461486
เว็บไซต์ : www. aiyika.ac.th
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต.2
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 3. หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3-4 ตาบล ลาผักกูด หมู่ 1 ตาบลบึงสนั่น
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประวัติโรงเรียน ( โดยย่อ )
โรงเรียนวัดอัยยิการาม เปิดทาการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462 โดยเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการดาเนินการก่อตั้งโดยขุนสวัสดิ์ราษฎร์บริหาร กับ
พระอธิการสาย(พระครูธัญญารักษ์)เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน
 พ.ศ. 2509 พระครูโกศลธัญเขต เจ้าอาวาสวัดอัยยิการามและนายสด ชัยยะ อาจารย์ใหญ่
ร่วมกันหาทุนซื้อที่ดินจานวน 5ไร่ 2 งานเป็นเงิน 11,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 008 จานวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 335,000 บาท
 พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 015 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน
150,000 บาท
 พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จานวน 1 หลัง ซึ่งเป็นบ้านพักครูหลังแรกเป็น
เงิน 25,000 บาท
 พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน56,000 บาท
 พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015 เป็นเงิน 260,000 บาท
 พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015 เป็นเงิน 240,000 บาท

 พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 004 จานวน 1 หลัง 8
ห้องเรียนเป็นเงิน 825,000 บาท
 พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/ 2526 จานวน 1
หลัง เป็นเงิน 330,000 บาท
 พ.ศ. 2529
ได้รับเงินบริจาคจากบุตรครูฉวี พงษ์บุตร สร้างซุ้มพระประจาสถานศึกษา
ประมาณ 30,000 บาท
 พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องสมุดพร้อง
ปรับปรุงบริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธงเป็นเงินประมาณ 300,000 บาท
 พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105 / 29 จานวน 4 ห้องเรียนเป็น
เงิน 1,684,800 บาทแทนอาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 004
โดยรื้อถอนและขาย
ทอดตลาด ในปีงบประมาณเดี่ยวกันได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน
360,000 บาท
 พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณจากสานักงานผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สร้างโครงหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์เป็นเงิน 350,000 บาท
 พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารเรียนแบบ
อบจ. 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง
 พ.ศ 2553 ได้รับงบประมาณจากกระทวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียน แบบอาคารแบบ 324
(ตอกเข็ม) 4 ชั้น 24 ห้ องเรียน ใต้ถุนโล่ ง โดยรื้อถอนบริเวณโดมเอนกประสงค์ ทาเป็นที่
ก่อสร้าง (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี56)
 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน 3,468,000
ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคาอเนกประสงค์ 2 หลัง

แผนที่โรงเรียน
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 9
วัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม

สหการประมูล

 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ชื่อ นำยลำพอง เชียงสิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 1 คน คือ
ชื่อ นำงอุษำ จริตธรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่
แผนผังอำคำรสถำนที่
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พื้นที่ก่อสร้าง อาคาร สปช.105/29

อาคารอนุบาล

โรงอาหาร

อาคาร 3
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อาคาร4

อาคาร 1

ลานอเนกประสงค์

อาคาร 2

ธนาคารออม
สิ น
ชุม้ พระ

ภำรกิจสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการ
ตามภารกิจของสถานศึกษาที่กาหนดให้ในพระราชบัญญัติ และตามนโยบาย จุดเน้นที่หน่วยงานต้นสังกัดได้
มอบหมายและให้แนวทางปฏิบัติ
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2545 สรุปภารกิจหลัก ๆ ของสถานศึกษาได้ 10 ข้อ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
6. กากับติดตามประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดาเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์
จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และ สถาบันอื่นใน
ชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่
กฎหมายกาหนด

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดอัยยิการาม
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการ

หัวหน้างานและ
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนด้านงานวิชาการ
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัดผล ประเมินผล เทียบโอน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.การพัฒนา ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนากับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น
14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร ฯ อื่นที่จัดการศึกษา
15.การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริ หารบุคคล
1.การวางแผนอัตรากาลัง
2.การจัดสรรอัตรากาลัง
3.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4.การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย
5.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.การลาทุกประเภท
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9.การสั่งพักราชการและการให้ออก
10.การรายงานการดาเนินการทางวินัย
11.การอุธรณ์และการร้องทุกข์
12.การออกจากราชการ
13.การจัดทาทะเบียนประวัติ
14.การจัดทาบัญชีรายชื่อการขอเครือ่ งราช
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
16.การยกย่องเชิดชูเกียรติ
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
18.การว่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
19.การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
20.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

กลุ่มบริ หารงานแผนและงบประมาณ
1.การจัดทาแผนงบประมาณ
2.การจัดทาแผนปฏิบัติการการใช้เงิน
3. การอนุมัติการใช้งบประมาณที่ได้รับ
4.การโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.การรายงานผลการเบิกจ่าย
6.การตรวจสอบติดตามและรายงาน
7.ตรวจสอบ ติดตาม รายงานการใช้ผลผลิต
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ กศ.
9. งานอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ กศ
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ กศ.
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการสพฐ.
13.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทา
และจัดหาวัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษา จาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18.การรับเงิน รักษาเงิน และจ่ายเงิน
19.การนาเงินส่งคลัง 20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงินและงบประมาณ
22.การจัดทาหรื อจัดหาแบบพิมพ์ บัญชี ทะเบียน
ราย

กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
1.การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3.การวางแผนการบริหารการศึกษา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10.การจัดทาสามโนผู้เรียน
11.การรับนักเรียน
12.การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ
รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13.การประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัย
14.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15.การทัศนศึกษา
16.งานกิจกการนักเรียน
17.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
18.การส่งเสริม สนับสนุนการประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่น
19. การประสานกับส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น รายงาน
20.การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
21.แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
อันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือ
หุ้นส่วนของสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งต้องทาหน้าที่แทน ชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจึงต้องคานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นลูกหลาน
ของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะต้องทางานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็น
“เจ้าของร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทางานที่เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการาม ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จานวน 15 คน ดังนี้
1. นายนิพนธ์ พงษ์ศรีทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นางพิไล ทองพิลา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3. นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง
ผู้แทนครู
กรรมการ
4. นางสุจินต์ ทองบ้านป้าง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5. นายวิเชียร ประวิง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นางสาวเกษรินทร์ เกตุราม
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7. พระครูธัญกิจโกศล
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ เกตุราม
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
9. นายนิยม หลักทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางสาวสายสุดา หลักทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายสุเทพ แก้วประดับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นางธนนันท์ จินดากิจสกุลชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. นายเชาวลิต ทาสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
14. นายสุทธิพงศ์ นพวงษ์ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
15. นางลาพอง เชียงสิน
ผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีดังนี้
หน้าที่ข้อ 1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
หน้าที่ ข้อ 4 กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ
หน้าที่ข้อที่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดาเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่
เห็นสมควร
สัญลักษณ์ของสถำนศึกษำ

เป็นรูป ชื่อของโรงเรียนอยู่ใต้ตรำ หน่วยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
มีควำมหมำย คือโรงเรียนเป็นหน่วยงำนที่บริหำรจัดกำรภำยใต้กำรดูแลของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สีประจำโรงเรียน

โรงเรียนมีสีประจำโรงเรียน คือ สีเทำ-น้ำเงิน

สภำพทั่วไป
สภำพชุมชนของโรงเรียน
1. สภาพชุ ม ชนรอบบริ เ วณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง เขตปริ ม ณฑล ติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพมหานคร มีประชากรประมาณ 30,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ หมู่ 3 ,4
ต. ลาผักกูด หมู่ 1
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง พนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่องจาก เป็นพื้นที่ปริมณฑล ที่ตั้ งโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีทาบุญชาวมอญ
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป. 6
ประกอบอาชีพ รับจ้างภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 60
นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 98
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 17,000 บาท
 อำณำเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 เส้นทำงกำรคมนำคม กำรเดินทำงเข้ำสู่ตำบล :
จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เมื่อถึงตาบลประชาธิปัตย์ให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 305
มุ่งหน้า จ.นครนายก โดยตาบลลาผักกูดห่างจากทางแยกประมาณ 18 กิโลเมตร
 ส ภ ำ พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
อาเภอธัญบุรี มีพื้นที่ 112,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,925 ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ประมาณ 1,600
เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคลองซอยห่างกัน 60 เส้น ประมาณ 2,400 เมตร ตั้งแต่คลองซอยที่
1 ถึงคลองซอยที่ 14 ใช้สาหรับส่งน้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และมีการสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ในส่วนทางด้านทิศตะวันตก

 ลักษณะภูมิอำกำศ อากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 35 – 38 C
- ฤดูฝน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 30 – 35 C
- ฤดูหนาว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27– 35 C
 แ ห ล่ ง น้ำ
อาเภอธัญบุรี มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็นสองข้าง ๆ ละ 40 เส้น
ประมาณ 1,600 เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคลองซอยห่างกัน 60 เส้น ประมาณ 2,400
เมตร ตั้งแต่คลองซอยที่ 1-14 ใช้สาหรับส่งน้าเพื่อประโยชน์กสิกรรม
่  เ ส้ น ท ำ ง ก ำ ร ค ม น ำ ค ม
การคมนาคมทางบก เป็นทางหลักของชุมชนได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิตนครนายก) และตามคลองซอยต่างๆ จะมีถนนเลียบคลอง ส่วนถนนรังสิตนครนายกจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง
คลอง ข้ามโดยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีถนนคอนกรีตต่อเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
การคมนาคมทางน้า เดิมมีการใช้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ในการติดต่อไปหาสู่กันแต่ปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่
บ้างแต่ไม่มากนัก
 ข้ อ มู ล ส ำ ธ ำ ร ณู ป โ ภ ค
1) ประปา มีการใช้น้าประปาทุกหมู่บ้าน
2) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
3) โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกหมู่บ้าน
4) ไปรษณีย์ ที่ไห้บริการในพื้นที่ คือ ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอธัญบุรี และที่ทาการไปรษณีย์รังสิต

3.สภำพปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนวัดอัยยิการามมีข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินการ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ 2555, 2556, 2557
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
รวมระดับก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถม

ปีกำรศึกษำ
2555
2556
2557
ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน
2
81
4
128
4
126
2
74
4
103
4
99
4
155
8
231
8
225
3
119
4
158
4
162
3
137
4
129
4
137
3
140
4
134
4
138
3
138
4
151
4
166
3
147
4
156
4
165
3
150
4
147
4
160
18
832
24
875
24
928

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมตอนต้น

2
2
2
6

94
94
84
272

4
4
2
10

116
128
81
325

4
4
2
10

145
147
111
403

ห้องเรียนคู่ขนำน

1

16

1

15

1

16

รวมทั้งสิ้น

28

1,274

43

1,446

43

1,556

1. จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,501 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97
3. จานวนนักเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม 124 คน คิดเป็นร้อยละ 7.97
4. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70
5. จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.28

6. จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25
7. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ( ปัจจุบัน ) - คน คิดเป็นร้อยละ 8. สถิติการขาดเรียน - คน
คิดเป็นร้อยละ 9. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.26
10. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.2
จานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ป.6
จานวน 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ม.3
จานวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.75
11. อัตราส่วนครู: นักเรียน = 1 : 25
12. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,556 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
13. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100
14. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100
15. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,556 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
16. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ 1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100
17. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามกาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100
18. จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,556 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
งำนบริหำรทั่วไป
- ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิการาม รับผิดชอบดูแลเขตบริการในพื้นที่ คือ
หมู่ 3 หมู่ 4 ตาบล ลาผักกูด และหมู่ 1 บึงสนั่น ซึ่งมีการดาเนินการ ทาเรื่องแจ้งผู้ปกครองกรณี เด็กที่
เข้าเกณฑ์ต้องศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และติดตามการเข้าสมัครเรียน รวมถึงให้สิทธิและโอกาสเด็กได้เข้า
ศึกษาในโรงเรียน ร้อยละ 100
- ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 1,556 คน ไม่มีจานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.2
จานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ป.6
จานวน 158 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ม.3
จานวน 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.75
งำนบริหำรวิชำกำร (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ)
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรพัฒนำกำรของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2555 – 2557
พัฒนำกำร
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
รวมเฉลี่ย

ปี 2555
97.91
98.50
99.00
97.85
98.57

ระดับผลกำรพัฒนำกำร
ปี2556
98.97
98.97
99.50
98.75
98.84

ปี2557
98.97
99.02
99.54
99.21
98.88

แนวโน้ม
( เพิ่มลด )
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

ชั้น

ตำรำงที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 – 2557
ปี
สุขการ
รวม
การศึก ไทย
คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ
ศิลปะ
อังกฤษ
พละ
งาน
เฉลี่ย
ษา
2555 83.54 85.26 86.20 76.67 86.56 86.26 81.82 89.07 79.70 83.90

ป.1

2556

81.47

81.94

84.48

83.12

74.37

76.37

84.25

84.20

75.12

80.59

2557

82.46

83.41

81.76

79.31

80.29

85.78

84.26

85.08

73.29

81.65

2555

82.33

82.61

81.73

78.73

87.86

87.01

83.30

87.57

78.20

82.27

2556

74.12

74.12

77.03

75.67

82.72

70.79

79.89

84.69

81.04

77.72

2557

77.00

78.03

76.73

77.13

78.93

78.83

82.46

70.26

86.20

78.84

2554

73.74

74.70

74.92

78.83

79.47

79.49

83.40

77.95

72.76

77.30

2555

73.28

73.80

77.73

77.30

71.45

73.03

83.58

83.75

80.05

79.22

2556

80.52

81.45

80.41

78.07

82.45

76.79

80.24

84.1

66.52

79.22

2555

66.28

66.95

68.41

74.62

68.83

77.36

73.92

72.37

67.13

73.86

2556

80.88

75.14

81.29

80.13

79.74

72.62

82.48

86.83

72.48

78.95

2557

78.74

76.82

76.00

76.8

76.84

80.46

84.84

85.12

66.25

78.50

2555

67.68

73.17

65.90

75.64

75.33

86.64

75.96

79.15

72.69

75.24

2556

72.00

67.26

68.08

83.33

71.65

74.57

74.06

73.65

71.97

72.95

2557

72.79

75.34

76.85

72.74

74.06

84.76

84.03

86.83

70.37

77.90

2555

80.91

78.75

81.38

80.08

77.37

92.32

81.31

82.44

76.98

81.30

2556

82.79

78.43

77.85

79.76

76.67

87.47

82.44

87.15

76.53

80.91

2557

76.72

77.07

74.47

73.97

73.80

78.16

78.60

82.72

76.42

76.82

รวมเฉลี่ย ปี 56

77.42

75.11

77.74

79.88

76.10

75.80

81.11

83.37

76.19

78.08

รวมเฉลี่ย ปี 57

78.03

78.68

77.70

76.33

77.72

80.78

82.40

82.35

73.17

78.57

เป้าหมาย

70

70

70

70

70

80

80

80

70

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ปี
การศึก
ษา

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

ประวัติ

สุขพละ

ศิลปะ

การ
งาน

อังกฤษ

รวม
เฉลี่ย

2554

59.47

64.05

68.23

54.06

54.75

74.87

78.70

70.44

60.50

65.00

2555

67.82

70.56

69.55

70.25

71.55

78.56

80.00

81.36

69.33

73.22

2556

62.31

58.09

61.16

64.16

63.57

75.34

65.93

63.59

56.42

66.97

2554

66.02

61.51

61.97

61.62

57.66

80.96

81.38

69.89

56.74

66.42

2555

72.35

70.45

70.33

72.54

74.12

82.36

81.02

86.21

68.45

75.42

25556 58.08

74.56

69.45

73.93

73.89

77.89

67.37

56.79

67.10

68.34

2554

71.78

68.74

70.72

73.34

79.44

77.88

91.39

79.66

72.55

75.75

2555

73.22

71.56

74.21

75.35

71.25

84.26

85.25

84.23

69.12

76.49

2556

58.91

65.84

67.42

69.84

69.16

78.60

74.79

70.91

57.05

70.62

รวมเฉลี่ย ปี 54

65.75

64.76

66.97

63.00

77.90

83.82

73.33

63.26

69.05

รวมเฉลี่ย ปี 55

71.13

70.85

71.36

72.17

81.72

82.09

83.93

68.96

75.04

รวมเฉลี่ย ปี 56

59.76

66.16

66.01 69.31

77.27

69.36

63.76

60.19

66.74

เป้าหมาย

70

70

80

80

80

70

เป้า
หมาย

ชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

70

70

56.20
72.30
68.87
70

แผนภำพที่ 1 แสดงเปรียบเทียบเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
ระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 -2557

ปี 56

ปี 57

ฉล
ยี่
รว
มเ

องั
กฤ
ษ

กา
รง
าน

ศลิ
ปะ

ละ
สขุ
+พ

ะว
ัติ
ปร

สงั
คม

วิท
ย์

คณ
ิต

ไท
ย

86
84
82
80
78
76
74
72
70
68

แผนภำพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2556 -2557

ปี 56

ปี 57

รว
มเ
ฉล
ยี่

อั ง
กฤ
ษ

กา
รง
าน

ศิล
ปะ

สุ ข
+พ
ละ

วตั
ิ
ปร
ะ

สั ง
คม

วทิ
ย์

คณ
ติ

ไท
ย

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ( O-NET. ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2555-2557
รำยวิชำ

ปีกำรศึกษำ 2555
ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ 2557
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลีย่
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
โรงเรียน เขต ประเทศ โรงเรียน เขต ประเทศ โรงเรียน เขต ประเทศ
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

ภำษำไทย

46.32

50.04

46.32

45.02

44.27

47.72

47.74 44.03 44.88

คณิตศำสตร์

45.35

52.40

45.35

41.95

39.09

48.79

41.85 36.77 38.06

วิทยำศำสตร์

35.92

40.82

35.92

37.40

35.65

41.63

45.57 40.97 42.13

สังคมฯ

48.68

52.22

48.68

38.31

37.39

40.46

53.54 49.03 50.67

สุขศึกษำ

56.59

58.87

56.59

61.69

62.81

63.03

56.96 50.77 52.20

ศิลปศึกษำ

44.75

46.75

44.75

47.14

45.78

49.38

48.03 44.24 45.61

กำรงำนฯ

53.51

55.38

53.51

53.16

55.52

60.03

61.02 55.24 56.32

อังกฤษ

28.76

38.37

28.76

33.82

29.92

32.83

34.28 32.88 36.02

ป

ตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ( O-NET. ) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2555-2557
ปีกำรศึกษำ 2555
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ

รำยวิชำ

ภำษำไทย

54.48

51.70

51.58

คณิตศำสตร์

26.95

24.23

26.42

วิทยำศำสตร์

35.37

31.04

31.71

สังคมฯ

47.12

42.14

43.35

สุขศึกษำ

56.67

53.87

53.60

ศิลปศึกษำ

43.31

41.12

41.30

กำรงำนฯ

47.39

43.85

44.29

อังกฤษ

28.71

25.42

24.75

ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ 2557
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ
44.25

40.44

25.45

22.11

37.95

34.03

39.37

35.75

58.30

56.41

43.65

41.45

44.46

40.93

30.35

27.25

51.58
26.42
31.71
43.35
53.60
41.30
44.29
24.75

34.50

35.39

35.20

27.50

29.59

29.65

38.74

38.77

38.62

43.71

46.94

46.79

56.98

59.72

59.32

42.78

43.24

43.14

42.10

45.87

45.42

24.48

27.09

27.46

ตำรำงที่ 6 สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ( NT. ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2555-2557

รำยวิชำ

ภำษำ
คิดคำนวณ
เหตุผล

ปีกำรศึกษำ 2555
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ
42.93

41.47

40.18

37.45

32.64

32.56

45.90

45.92

42.56

ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ 2557
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่ โรงเรียน
50.42

49.47

50.86

50.51

49.51

50.09

36.7

33.92

31.46

39.97

39.71

41.60

45.2

44.41

44.74

53.11

48.91

47.97

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ
โรงเรียนวัดอัยยิการามดาเนินการตามแผนและมาตรฐานสถานศึกษาที่กาหนดไว้ตามการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง

1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

พอใช้

ดี

ดีมำก

ดีเยี่ยม























มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง

2. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินยั เชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิเทศและนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบตั งิ ำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

พอใช้
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ดีเยี่ยม






















มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและ ท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
3. มำตรฐำนที่ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม



















มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง

4. มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ จุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

5. มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและ
แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

พอใช้
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ดีเยี่ยม









2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง สภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา /นันทนาการ
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ
คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมำก ดีเยี่ยม






















มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับปารสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
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9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
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12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่กำหนด
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำ
สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สภำพปัญหำ
สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 1 ในด้านของสภาพอาคารเรียน ห้องเรียนที่ยังไม่พร้อม และไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในช่วง
กาลังก่อสร้างอาคารเรียน ทาให้ห้องพิเศษต่าง ๆทั้งห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพัฒนาด้านภาษา
ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนขาดความพร้อม
ปัจจัยที่ 2 ในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/นวัตกรรม ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ไม่
พร้อมและไม่เพียงพอ
ปัจจัยที่ 3 ในด้านของบุคลากร ยังไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน และขาดแคลนครูในเอกเฉพาะทา
ให้การจัดการเรียนการสอนยังขาดความคล่องตัวและความเชี่ยวชาญ
จุดเด่น
จุดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ทาให้การวางแผนพัฒนา การกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน
 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีความตั้งใจและความพยายามในการเรียนรู้ดีและเป็นไป
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
จุดควรพัฒนำ
จุดควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือการจัดเตรียม จัดหาและอานวยความสะดวก
ในเรื่องของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมถึงสื่อ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต
1. ผู้บริหารควรใช้ภาวะผู้นาในการสร้างเสริม/สนั บสนุนและนาโอกาสที่มี เช่น มีแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ

2. สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน ด้านสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
และด้านความสนใจทางด้านกีฬา และนันทนาการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ เงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จ
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
จุดเด่น
ผู้ เ รี ย นมี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี ค วามสนใจทางด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี แ ละการ
เคลื่อนไหว มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการเป็ นที่ยอมรับขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ ป กครอง ผู้ บ ริห ารสามารถสร้า งความสั มพันธ์ที่ ดีกับชุม ชน มีการประชาสั มพัน ธ์
กิจกรรมของสถานศึกษา ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนามารยาทในการรับประทานอาหาร ด้านการสนใจใฝ่รู้ ด้านรักการอ่าน และการรู้จัก
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัย
ครูมีจานวนไม่ครบตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีครูไม่ครบชั้น อัตราส่วนครูต่อผู้เรียน ผู้เรียนต่อห้องเรียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และพบว่า ครูบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษายังจัดบริการสื่อเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัยไม่เพียงพอและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
ครูมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริการการจัดการเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสถานศึกษา ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนำ
ผู้เรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญของการประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขาดทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่าทุกกลุ่มสาระ
ครูบางส่วนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย และมีการบริการเทคโนโลยียังไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
โอกำส
1. ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ติดถนนรังสิต – นครนายก การคมนาคมสะดวก
2. ผู้ปกครองมีความสนใจและให้ความสาคัญกับการศึกษา
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น คลองรังสิต วัดอัยยิการาม
เทศบาลตาบลธัญบุรี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย และมีการย้ายที่อยู่เป็นประจา ทาให้มี
ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียน
ด้ำนผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งดาเนินการได้ไม่มากนัก
และจากการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ควรได้รับการพัฒนาโดยการ ให้ครูเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาแผนการเรียนการสอนไปใช้จริง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ด้ำนครูผู้สอน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ การพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ การนาผลการประเมินมาพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การสอนแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู หางบประมาณจ้างครูที่ตรงกับความขาดแคลนมาสอนเป็นจานวน 3 ราย
และเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอนในวิชา การงานอาชีพ ( งานประดิษฐ์ดอกไม้ , ใบตอง ) กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา (วิช าดนตรี ) และพระวัดอัยยิการาม มาช่ว ยสอนในวิช าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( พระพุทธศาสนา )
ด้ำนผู้บริหำร การมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาครูให้เขียน
แผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาผลการประเมินมาพัฒนาโดยการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวันให้เป็นรูปธรรม และมีการระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า


ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ
กำรขำดแคลนบุคลำกร
โรงเรียนวัดอัยยิการามจะต้องมีอัตราตามเกณฑ์ที่ ก ค ศ. กาหนด คือ ปฐมวัย 8 คน
ประถม-มัธยมต้น 50 อัตรา รวมทั้งหมด 58 อัตรา แต่ในปัจจุบันมีเพียง 54 อัตรา ประกอบด้วย
ครูประจาการ 41 อัตรา พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตรา 12 อัตรา และขณะเดียวกัน โรงเรียนขาดแคลน

บุคลากรบางสาขา ตามลาดับดังนี้ สังคมฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งสภาพการขาดแคลนอัตรากาลัง
ดังกล่าวทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมีน้อย
ปัญหำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
1)
ปัญหาน้าท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่บริเวณของโรงเรียนมีสภาพค่อนข้างลุ่มต่า
เมื่อฝนตกจะมีน้าท่วมขัง ระบบระบายน้าบางส่วนไม่สามารถระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดน้า
ท่วมขังบางพื้นที่ ซึ่งอาจทาให้เกิดโรคอันเนื่องมาจาก
น้าเน่าเสียได้
2)
ปัญหาระบบการจราจรภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ชัดเจน
เนื่องมาจากโรงเรียนกาลังปรับพื้นที่ใช้สอยให้เป็นไปตามแผน
3)
ปัญหาทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมีสภาพเป็นปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โรงเรียนต้องเร่งสร้างเสริมการเรียนรู้เป็นเกราะป้องกัน ให้ตระหนักถึงพิษภัยโดย
เร่งด่วน

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
โรงเรียน วัดอัยยิการาม. ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสามเมื่อวันที่ 25 -27
กรกฎาคม 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามตัวบ่งชี้ เป็นตารางดังต่อไปนี้

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภำพ
ต้อง
ต้อง
ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน

พอใช้

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินในระดับปฐมวัย มีผลการประเมิน ระดับคุณภำพ ดีมำก
โดยมี ค่ำเฉลี่ย 96.36 มีผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง

ดีมาก















ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน: ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภำพ
ต้อง
ต้อง
ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เฉลี่ยรวม

พอใช้

ดี

ดีมาก







สรุปผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมิน ระดับคุณภำพ ดี
โดยมี ค่ำเฉลี่ย 86.79 มีผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง













ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ เงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
1. เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมวัย และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย มีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้าน และความรู้พื้นฐานเหมาะสมตามวัย พร้อมที่จะศึกษาต่อในขั้นต่อไป
2. สถานศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและมีการนาไปกาหนดจุดเน้น จุดเด่น พัฒนาผู้เรียนเกิดความโดดเด่นในด้านประหยัดและอดออม
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
4. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนำ
การดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านความสะอาด
การล้างมือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพศึกษำตำมมำตรฐำนกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ 2553
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ครูควรดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้าน
ความสะอาด การล้างมือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาได้ และมีกาประหยัด อดออม ตลอดจนการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2. สถานศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและมีโครงการพิเศษเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลกระทบที่ดีต่อชุมชน
ท้องถิ่น
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
4. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล
จุดควรพัฒนำ
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบ O-Net มีระดับคุณภาพต่ากว่าระดับ ดี และครูควรดูแลเด็กที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในการดูแลตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพศึกษำตำมมำตรฐำนกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ 2553
ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้สื่อที่เหมาะสม การประเมินผล การวัดผลตาม
ความแตกต่างของผู้เรียนและนาผลไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูต้องดูแลเด็กบางส่วนที่มีปัญหาทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับการดูแล
ตนเอง โดยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น
งำนบริหำรบุคคล
โรงเรียนวัดอัยยิการามบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให้ครูเข้า
อบรมตามที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นจัด อย่างน้อย คนละ 20 ชม. / ปี เชิญวิทยากรให้ความรู้
ภายในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ตลอดปีการศึกษา มีการกระจายอานาจโดยมอบหมาย
งานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลำกร
ตำรำงที่ 7 ครูประจำกำร
ที่

ชื่อ-สกุล

อำยุ

อำยุ
รำชกำร

ตำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ

วุฒิ

วิชำเอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายลาพอง เชียงสิน
นางอุษา จริตธรรม
นางจรรยา พรสิงห์
นางสุมิตรา คงสืบ
นางลาเจียก ฉินนะโสต
นางศิริพร มาเดช
นางจีรภา ยงเขตรการณ์
น.ส.มุกดา คาอานา
นายมานพ พุ่มเกษม
นายทวี เครือจันทร์

59
56
45
49
59
57
54
38
59
52

35
28
18
21
36
33
24
7
36
26

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.
ศษ.ม.
คบ.
คบ.
คบ.
ศษ.บ.
คบ.
คบ.
กศ.บ.
สส.บ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ปฐมวัย
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การเกษตร

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง 54
น.ส.สุวภา รังษีภโนดร
54
นายนิรัน นิลทองหลาง 48
นางสุมามาลย์ ศิริจร
56
นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง 54
น.ส.สุพตั รา กลับวงษ์
54
นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทอง
56
นางบัณฑิตา ภรณ์ศรีคาภา
40
น.ส.นิภา ศิรจิ ร
35
นางพยอม ภูผินผา
50
นายตะวัน มงคลชู
28
น.ส.นฤมล ชีเจ็ดริ้ว
29
น.ส.ภาวิณี ยิ่งศรีสุข
25
นางสุมล อาชวาคม
54
น.ส.ศันสนีย์ ทองคา
32

32
27
9
33
29
28
35
7
2
19
2
2
2
30
2

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครู

ศษ.ม.
ศษ.ม.
คบ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
คบ.
ศษ.ม
ศษ.ม
คบ.
ศศ.ย.
กศ.บ.
ศษ.บ
วท.บ

หลักสูตรการสอน
จิตวิทยาแนะแนว
จิตวิทยาแนะแนว
หลักสูตรการสอน
ฟิสิกส์
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
เทคโนสื่อสาร

สอนวิชำ

อนุบาล
สังคม
ไทย-คณิต
ไทย-คณิต
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ไทย

ไทย
คณิตศาสตร์
สังคมฯ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิต-ไทย
คณิต-ไทย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีสากล
ดนตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
อนุบาล
อนุบาล
วิทยาศาสตร์กีฬา
วิทย์ คณิต ไทย

จำนวน
ชั่วโมงที่
รับกำร
พัฒนำ/
ปี
120
42
46
38
38
44
26
32
32
44
32
32
38
44
26
32
38
32
42
26
32
-

(การฝึกและจัดการกีฬา)

26
27

นางนงพงา ศรีปินตา
น.ส.ยุพิน พันสาย

34
29

2
1

ครู
ครูผู้ช่วย

กศ.บ ภาษาต่างประเทศ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ
วิทย์

20

ที่

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ-สกุล

น.ส.สุรีพร ไชยสถาน
น.ส.หฤทัย บุญประสพ

น.ส.น้าฝน คาภูแสน
นางปวีร์ทิพย์ อ้นลาพอง
นางสสิมา ปานงาม
นางอุษา อ่อนแสง
นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ
น.ส.อุลัยรัตน์ เสียงหวาน

น.ส.สุมนา แสงโสด
น.ส.พัชรี เที่ยงไธสง
น.ส.วัลภา เดชยางกูร
น.ส.ประวีณาโภควณิช
น.ส.สายฝน สุขจิต
นายบุญชู ดาวขุนทด
นายอัฐษฎากรณ์ เสืออินทร์

นางสาวปวิตรา สุขล้อม
น.ส.สุกญ
ั ญา ยอดวัน

อำยุ

อำยุ
รำชกำร

ตำแหน่ง/วิทย
ฐำนะ

วุฒิ

32
2
30
1
34
1
38
1
44
1
31
1
38
1
38
1
30
1
25
1
29
1
29
1
33 3 เดือน
29 11เดือน
30 2 เดือน
24
31
5

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

ศษ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

วิชำเอก

สื่อสารมวลชล
เกษตร
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
นาฎศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดนตรีสากล
คหกรรมศาสตร์
พลศึกษา
พลศึกษ
ภาษาอังกฤษ
ดุริยางค์ไทย

จานวนครูที่สอนตรงเอก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15

สอนวิชำ

สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ศิลปะ
ภาษาไทย
พลศึกษา
พลศึกษ
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี

จำนวน
ชั่วโมงที่
รับกำร
พัฒนำ/
ปี
22
23
20
20
20
22
22
20
20
20
20
18
18
26

ครูอัตรำจ้ำง
ที่

ชื่อ-สกุล

อำยุ ประสบกำรณ์

วุฒิ

วิชำเอก

สอนวิชำ

จ้ำงด้วยเงิน

กำรสอน

1
2
3
4
5

น.ส.นาราภัทร รวมวงค์
นางนวลพรรณ สังข์เงิน
น.ส.นันทิดา แสงจันทร์

35
42
29
26
26

6
6
1
1
1

นบ.
วท.บ
ศษ.บ
ศษ.บ.
ศษ.บ.

สื่อสารมวลชน
สัตวบาล
คหกรรม
อนุบาล
อนุบาล

อนุบาล
วิทยาศาสตร์
อนุบาล
อนุบาล
อนุบาล

สพฐ.
สพฐ.
อบจ.
งบโรงเรียน
งบโรงเรียน

6
7

น.ส.สุปราณี เพชรช่วย

น.ส.สุธามาส อ่วมจ่า

26
26

1
1

ศษ.บ.
ศษ.บ.

อนุบาล
อนุบาล

อนุบาล
-

งบโรงเรียน
ธุรการโรงเรียน

8

นายสมชาย ศิริจร

32

4

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ งบโรงเรียน

9 น.ส.จันทรา แก่นจันทร์
10 นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
10 น.ส.ณัฏฐา จันทรวิบูลย์

31
25
29

3
3

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
บธ.ม
ศษ.บ.
ม.6

คอมฯ
พลศึกษา
-

คอมพิวเตอร์ งบโรงเรียน
พลศึกษา
งบโรงเรียน
สพฐ.(พี่เลีย้ งเด็ก
พิการ)

น.ส.กัญญาภัค ประจันทัง

น.ส.วัชราวลี เชิดชู

ตำรำงที่ 8 แสดงจำนวนบุคลำกรจำแนกตำมระดับวุฒิทำงกำรศึกษำ
เพศ
ประเภทบุคลำกร

ระดับกำรศึกษำสูงสุด

ชำย

หญิง

ผู้อานวยการ

1

-

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี
-

รองผู้อานวยการ

-

1

-

ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการ / ภารโรง
อื่น ๆ ............................

4
2
1
8

34
1
9
1
46

1
1
2

รวม

53

ป.ตรี

สูงกว่ำ
ป.ตรี
1

อำยุ
เฉลี่ย
59

1

56

31
1
9
1
-

7
1
-

40
30
29
28
57
-

41

10

43.71

หมำยเหตุ

งำนบริหำรงบประมำณ
โรงเรียนวัดอัยยิการามดาเนินการวางแผนบริหารงบประมาณตามกรอบงานการดาเนินการ โดย
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการที่เป็นปัจจุบัน วางแผนการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน จัดทาการบัญชีการเงินที่ถูกต้อ งตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆด้วยความรวดเร็วทันเวลา มีกระบวนการจัดหา จัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการมอบหมายบารุงรักษา ตรวจสอบครุภัณฑ์
ทุกชิ้น และให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่ อนาไปกาหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานของสถานศึกษา และสนองความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ประโยชน์ ในการจั ดการศึกษา และคานึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และจาก
การศึกษาผลการวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา ดังนี้
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย3
ประการคือ
ประการที่หนึ่งเพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย
ประการที่สองเพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคนประการที่สาม
เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อมและความ
เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง
ดังนั้นภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบายคือ
1. นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาได้แก่
1.1 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติดและอิทธิพลอานาจมืดโดยน้อมนากระแสพระราช
ดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีโดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่อานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสและความเสมอภาคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เคารพอัตลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้อง
กับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติรวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง

ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่าง
เป็นธรรม
1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มทดลองดาเนินการในโรงเรียนนา
ร่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. นโยบายการศึกษา
2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วยการ
ยกระดับองค์ความรู้ ให้ได้มาตรฐานสากลจัดให้ มีโ ครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการอ่านพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกและทั ด เที ย มกับ มาตรฐานสากลบนความเป็ นท้ อ งถิ่ น และความเป็น ไทยเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทยจัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียนให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลกพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ
และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคานึงถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ร วมทั้งชนกลุ่มน้อยโดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็กสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมี
คุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับ กลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกลุ่มแม่บ้านจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส
ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูงโดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชาระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาโดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษา
ต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมดาเนิน “โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอด
ชีวิต

2.3 ปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครูพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลักจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลักเช่น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษา
2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้างรายได้
ระหว่า งเรี ยนและสนั บ สนุน ให้ ผู้ ส าเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโ ดยความร่วมมือระหว่างแหล่ งงานกับ
สถานศึกษาส่ งเสริมให้ มีศูนย์ อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้ห า
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ ละอาชีพ
รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งประจ าชุ ม ชนเพื่ อ ฝึ ก ฝนช่ า งฝี มื อ และการสร้ า งทั ก ษะในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั้งนี้จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
2.5 เร่งพัฒ นาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติโ ดยใช้เป็น
เครื่ องมื อในการเร่ งยกระดับ คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจั ดให้ มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบ“ไซเบอร์โฮม” ที่
สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้ กว้างขวางปรับปรุง
ห้องเรีย นน าร่ องให้ ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรมผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้างรากฐานใหม่
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จาเป็ นพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหาร
งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา.
2.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือ
กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหารเร่งรัดการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานให้
ครบทุกอุตสาหกรรม

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทบน
พื้นฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจนโดยจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสาหรับเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบทตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่าพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัยมีทักษะ
หลากหลายมีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญอันได้แก่
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3) การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6) การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยมีกรอบแนวคิดหลักของของคุณภาพและความเท่าเทียมรวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต้องมุ่งเน้นหลักการในการดาเนินงานประกอบด้วย
- โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน
- โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยขึ้นกับฐานะของ
ผู้ปกครอง
- โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะผู้เรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง
ผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning)
- โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมองสร้างจินตนาการได้อย่างไม่มีขีดจากัดได้รับการดูแล
อย่างรอบด้านประหนึ่งลูกหลานในครอบครัวดูแลครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาดั่งญาติพี่น้อง
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและบริหารจัดการทุกระดับ
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการเพื่อนาหลักการสู่การ
ปฏิบัติดังนี้
1. คานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆตัวผู้เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะ
ประเทศด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดกรอบ
แนวคิดว่าการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒ นาประเทศดังนั้นผลผลิตของการศึกษาจะต้องนาไปสู่ การ
เตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเป็นไทยมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2556 กล่าวคือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้ำหมำยนักเรียนเป็น
ศูนย์กลำง
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
6. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตยดนตรีนาฏศิลป์ไทยกีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ้าน
8. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
9. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
11. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
12. ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับตาบลมีงานทา
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่นออกกลางคันและจบม.6 ที่ไม่เรียน
ต่อและนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลาบาก
3. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
4. การจัดการศึกษาสาหับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปฏิรูปครูเพื่อยกฐำนะครูและวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูง
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
2. ครูคลังสมอง
3. สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา
ยุทธศำตร์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับอำชีวศึกษำและกำรฝึกอำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ระหว่างปิดภาค
ยุทธศำตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรศึกษำทัดเทียมกับนำนำชำติ
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ยุทธศำตร์ที่ 6 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำของชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลและสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2563 รวมทั้ง
ลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา
พันธกิจ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

ค่ำนิยมองค์กำร
องค์กรที่มีชีวิตพร้อมจิตเอื้ออาทรมีอาภรณ์คือความขยันใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนด
กลยุทธ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 จานวน 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้าผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Education for Peace and Harmony)
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดจุดเน้นการดาเนินการใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมและ
สติปญ
ั ญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy ,
Numeracy & Reasoning Abilities)
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร์
ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย
เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่นออกกลางคันส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและสถานศึกษาทุกแห่งในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
(Southern – Border Provinces)
8. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
9. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Effective Service Areas)
ผลผลิต
ผลผลิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานกากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจานวน 183 เขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 เขตและสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้นมำตรกำรและตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ (Rais the bar)
จุดเน้น

มำตรกำร

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์สงั คม
และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ ( EQ :
Emotion Quotient)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุก
คนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
(Literacy , Numeracy & Reasoning
Abilities)

- ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียม
ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบ
การศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทกั ษะ
การคิดขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน ใช้
เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนโดย
เฉลี่ย อย่างน้อยวันละ 60 นาที
- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อ - ร้อยละ 80ของนักเรียนมีทักษะในการ
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
แสวงหาความรูไ้ ด้ด้วยตนเองรักการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละ 80ของนักเรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
ตามระดับการศึกษา

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดย
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
(Student Achievement)

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน8 กลุ่ม
สาระ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลักได้แก่
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทย
สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ3

จุดเน้น
4. นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศิลปะศาสตร์ทุกคน ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
(Excel to Excellence)

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อจัดการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน
1 : 10
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระที่มีคณ
ุ ภาพทั้งเนื้อหาและ
รูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้อย่าง
หลากหลาย
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผูท้ ี่มี - นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราช
ความสามารถพิเศษให้ได้รบั การพัฒนา วิทยาลัยจานวน 3,456 คนได้รับการ
ศักยภาพ
พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
- สถานศึกษา จานวน 195 แห่งได้รับ
การสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครู ผู้บริหาร
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
ศึกษาทุกคน มีความพร้อมสู่ประชาคม และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกั ษะ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมีภมู ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ภาษาที่สองและมีความพร้อมต่อการ
อาเซียน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
(ASEAN Community)
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ80 ของโรงเรียนต้นแบบ
ประเภทต่างๆ จัดการเรียนรูผ้ ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีภูมิคมุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและระบบ
เศรษฐกิจ สังคมพหุวัฒนธรรม รองรับ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน จัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
และสังคมพหุวัฒนธรรม
- ร้อยละ 60 ของนักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- ร้อยละ 60 ของโรงเรียนต้นแบบ
สามารถสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
รับมือภัยพิบตั ิที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
- ร้อยละ100 ของนักเรียน สามารถ
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
กับภัยพิบัติ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากร
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น

- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีทักษะชีวิต
ในการรับมือกับภัยพิบัติได้
- สร้างองค์ความรู้เกีย่ วกับการป้องกัน
ภัยพิบัติตามสภาพภูมศิ าสตร์

กลยุทธ์ 2

ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ควำมส ำนึ ก ในควำมเป็ น ชำติ ไ ทยและวิ ถี ชี วิ ต ตำมหลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง(Moral and Ethics)
จุดเน้น

มาตรการ

1.นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความ
เป็นไทย มีจติ สาธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสานึกความเป็นไทยใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคม
ศึกษา ประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความ
สานึกในความเป็นไทย

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ) และ
กตัญญู
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่าง
สม่าเสมอ
- ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ - โรงเรียน ร้อยละ 100 จัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการดารงตนตามหลักปรัชญา - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ขยายผลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบ
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง และลดควำมเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ (Filling the gap)
จุดเน้น

มำตรกำร

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วย
ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริม
การเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ
(Alternative Access)

- เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

- ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางเลือก โดยครอบครัว สถาน
ประกอบการองค์กรเอกชน

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส- ส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับ
ผู้พิการ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียนต่อจานวนประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อัตราการออกกลางคันลดลง
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงขึ้น
- จานวนนักเรียนอายุต่ากว่า 15 ปี
ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 100
- จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลง ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน
- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลงร้อยละ
100
- ร้อยละ100 ของนักเรียนที่ติดสารเสพติดเข้ารับการ
บาบัด
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาทางเลือกตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียน โดยการจัดการศึกษา โดย
ครอบครัวและสถานประกอบการ องค์กรเอกชน จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
- ผู้พิการ จานวน 6,600 คน ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ
- ร้อยละ 65 ของผู้พิการมีความพร้อมเข้าเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Teacher Enhancement)
จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนมีภูมคิ ุ้มกันต่อ
การเปลีย่ นแปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
(ASEAN Community)

- ประสานการวางแผนการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นระบบมีปริมาณ
เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ

- ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ผ่านการประเมินความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับดี

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ - ร้อยละ 80 ของความสาเร็จในการพัฒนาครูและ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ศักยภาพและบริบทรอบตัวผูเ้ รียน
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 80 ของครู ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่งมี
คุณภาพและคุณธรรม
- ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
พัฒนาครูด้วยระบบ IT
- ร้อยละ 100ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของครู สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สองเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ 60 ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้
- คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระ - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
งานอื่นที่ไม่จาเป็นและจัดให้มี
บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
บุคลากรสายสนับสนุนให้
- ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ร้อยละ 30
พอเพียง เพื่อให้ครูทาหน้าที่
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมี
โอกาสพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (Good Governance)
จุดเน้น

มำตรกำร

1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ
ได้รับการรับรองจากการประเมิน
(Quality Schools)

- พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
แห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Effective Service Areas)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามได้รับการรับรองคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกได้รับการ
แก้ไขแทรกแซงเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
- พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่เหมาะสม - ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
กับการบริหารจัดการ
การพัฒนาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
- นิเทศ กากับ ติดตาม ความก้าวหน้าของ - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับ
สถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือเป็น
การนิเทศ กากับ ติดตาม และช่วยเหลือ
รายโรง
การดาเนินงานให้มคี ุณภาพ
- พัฒนาการบริหารจัดการของสานักงาน - ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- ร้อยละ100ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT) ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทาให้ทราบถึงโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนในการ
บริหารการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาจุด
โอกาสและจุดแข็ง แก้ไขปรับปรุงอุปสรรคและจุดอ่อน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของ
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาให้ มี คุณภาพสู งขึ้น
มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลสู งสุ ด ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงได้ร่วมกันกาหนด ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์(Strategic)
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
จึงกาหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตามหลั ก สู ต รและส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่ 2ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
จุดเน้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กาหนดจุดเน้นการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy ,
Numeracy & Reasoning Abilities)
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง

(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่นออกกลางคันส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
8. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Effective Service Areas)
จุดเน้น มำตรกำรและตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยจาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ (Raising the bar)
จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั การเตรียม - ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
สังคม และสติปญ
ั ญาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
(EQ:Emotion Quotient)

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
เป็นและนักเรียนชั้นระถมศึกษาปี
ที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน(literacy , Numeracy
& Reasoning Abilities)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่าน
ออกเขียนได้คดิ เลขเป็น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
คนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลาอ่านหนังสือ
นอกเวลาเรียนโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที

จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและ
สื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- ร้อยละ80ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไ้ ด้
ด้วยตนเองรักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ80ของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์
ตามระดับการศึกษา
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 พื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบระดับ กลุ่มสาระโดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ร้อยละ 5
ชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ร้อยละ 5 (Student Achievement) ภาษาไทยสังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ
4. นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ทุก
คนได้รบั การส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศ (Excel to Excellence)

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นป.1 ได้รับสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพา
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นป.1 ที่ได้รับสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1 : 10
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่มีคณ
ุ ภาพ
ทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้อย่าง
หลากหลาย

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการ
มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพ
5. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคมุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ASEAN
Community)

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครูผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทักษะภาษาที่สองและมีความพร้อม
ต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ80ของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการ
เรียนรูผ้ ่านเกณฑ์มาตรฐาน

จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจสังคม
พหุวัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน

- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
- ร้อยละ 60 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้
- ร้อยละ 60 ของโรงเรียนต้นแบบสามารถสร้าง
เครือข่ายในกลุม่ ประเทศอาเซียนได้

- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีทักษะ
ชีวิตในการรับมือกับภัยพิบัติได้

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบตั ิที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

- สร้างองค์ความรู้เกีย่ วกับการ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัว
ป้องกันภัยพิบัติตามสภาพภูมิศาสตร์ เข้ากับสถานการณ์กับภัยพิบัติ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ควำมสำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง(Moral and Ethics)
จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. นักเรียนทุกคนมีความสานึกใน
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสานึกความเป็นชาติไทย
ในสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสานึกในความ
เป็นไทย

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคม
ศึกษาประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทยสังคมศึกษาประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
(คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้แก่ขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้าใจ) และ
กตัญญู
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ
สังคมอย่างสม่าเสมอ

- ส่งเสริมการดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลสถานศึกษาต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละ 30 ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- โรงเรียนร้อยละ 100 จัดกิจกรรมส่งเสริมความมี
จิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง และลดควำมเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ (Filling the gap)
จุดเน้น
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่น ออก
กลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อ
หรือประกอบอาชีพ (Alternative
Access)

มำตรกำร
-เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละของผู้เรียนต่อจานวนประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน

- อัตราการออกกลางคันลดลง
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นม.3 สูงขึ้น
- จานวนนักเรียนอายุตากว่
่ า 15 ปีที่ตั้งครรภ์ลดลง
ร้อยละ100
- จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลงร้อย
ละ 100
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับ
ผู้เรียน

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
ร้อยละ 100
- ร้อยละ100 ของนักเรียนที่ติดสารเสพติดเข้ารับ
การบาบัด

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก - ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาทางเลือกตาม
โดยครอบครัวสถานประกอบการ
กาหนดเวลาของหลักสูตร
องค์กรเอกชน
- ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนโดยการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและสถานประกอบการองค์กรเอกชนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส

- ร้อยละ 90 ของผู้ด้อยโอกาสมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้
พิการ

- ร้อยละ 65 ของผู้พิการมีความพร้อมเข้าเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
-ร้อยละ65 ของผู้พิการที่จบการศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 80 ของผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพตามกาหนดเวลา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Teacher Enhancement)
จุดเน้น
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคมุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยน แปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ASEAN
Community)

มำตรกำร
- ประสานการวางแผนการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นระบบ มีปริมาณ
เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผ่านการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
การบริหารบุคคลในระดับดี
- ร้อยละ 80 ของความสาเร็จในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและบริบทรอบตัวผูเ้ รียน
- ร้อยละ 80 ของครู ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่งมี
คุณภาพและคุณธรรม
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา พัฒนาครูด้วยระบบ
IT
- ร้อยละ 100 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาด้วยระบบ IT
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา พัฒนาครูให้
สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ 60 ของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้

จุดเน้น

มำตรกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระงาน - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
อื่นที่ไม่จาเป็นและจัดให้มีบุคลากร บุคลากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สายสนับสนุนให้พอเพียงเพื่อให้ครู - ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ร้อยละ 30
ทาหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่
และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (Good Governance)
จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการรับรองจากการ
ประเมิน (Quality Schools)

- พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
- นิเทศ กากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานศึกษาและ
ให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรง

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามได้รบั การรับรองคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกได้รับการแก้ไขแทรกแซงเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
- ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ขนาดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ
กากับ ติดตาม และช่วยเหลือการดาเนินงานให้มี
คุณภาพ

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พัฒนาการบริหารจัดการของ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Effective Service Areas)

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ร้อยละ100ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิศทำงกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนของโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม
ปรัชญำกำรศึกษำของโรงเรียน
“ การศึกษาคือ การดาเนินการให้นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การมีวินัย มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีสุขภาพแข็งแรงสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
คำขวัญโรงเรียน
“ วิชาการดี มีวินัย ว่องไวกีฬา แก้ปัญหาได้ดี ”
คติพจน์โรงเรียน
“ สุสิกโข ลภเต ปัญญ ” “ ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา ”

ปณิธำณของโรงเรียน
“ สถานศึกษาเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น ”
วิสัยทัศน์โรงเรียน
“โรงเรียนวัดอัยยิการามบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ รู้จักใช้และอด
ออม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าว
ไกลทันเทคโนโลยี ใช้อย่างมีคุณภาพศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้และศรัทธาในวิชาชีพครู”

พันธกิจ
1. ผู้เรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. วางรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School Based Management : SBM)
3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของชุมชน
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
เห็นคุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
5. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและระบบเครือข่ายสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และจัดการเรียนการสอน
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงและศรัทธาในวิชาชีพครู
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเน้นเป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้ เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
2. ผู้เรียนในเขต พื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษา ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
2. สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการของ
โรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

3. พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และ
ด้านสมรรถนะครู บุคลากรอย่างเป็นระบบ
4. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมการกระจายอานาจและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)

จุดเน้น
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy ,
Numeracy & Reasoning Abilities)
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่นออกกลางคันส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
8. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
9. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่กาหนดไว้

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของผลผลิต โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม
โรงเรียนวัดอัยยิการามได้กาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1. เร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึดคุณธรรมนำควำมรู้ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควำม
สมำนฉันท์ สันติวิธี วิถีประชำธิปไตย
จุดเน้นโรงเรียน

มำตรกำร

1. นักเรียนทุกคนมีความสานึกใน
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
และอยูอ่ ย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสานึกความเป็นชาติไทย
ในสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสานึกในความ
เป็นไทย

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคม
ศึกษาประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทยสังคมศึกษาประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
(คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้แก่ขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้าใจ) และ
กตัญญู
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ
สังคมอย่างสม่าเสมอ
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนเข้าร่วมและ ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมการดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลสถานศึกษาจาก
สถานศึกษาแบบอย่างเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

- นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริกำรของ
โรงเรียนได้เข้ำเรียนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
จุดเน้น
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่น ออก
กลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อ
หรือประกอบอาชีพ (Alternative
Access)

มำตรกำร
-เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กเรียนร่วม
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้
พิการ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อัตราการออกกลางคันลดลง
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงขึ้น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม
- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100 ของเด็กเรียนร่วมได้รับการพัฒนาทีด่ ี
ขึ้น
- ร้อยละ 100 ของผู้พิการมีความพร้อมเข้าเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
- ร้อยละ 100 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
-ร้อยละ100 ของผู้พิการที่จบการศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพตามกาหนดเวลา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ และ
ด้ำนสมรรถนะครู บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ
จุดเน้น
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคมุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยน แปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ASEAN
Community)

มำตรกำร
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครูผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทักษะภาษาที่สองและมีความพร้อม
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- โรงเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจสังคม
พหุวัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีทักษะ
ชีวิตในการรับมือกับภัยพิบัติได้

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูค้ วามสามารถและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทัน
ต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมรับมือภัย
พิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

- โรงเรียนวัดอัยยิการาม ผ่านการพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านบุคคลในระดับดีมาก
- ครูและบุคลากรผ่านการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ทตี่ ั้งไว้
- ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา
หาความรู้และเข้าศึกษาต่อ
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั การเตรียม - ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียมความพร้อม
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปฐมวัยตามเป้าหมาย เกณฑ์ ตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ
สังคม และสติปญ
ั ญาตามหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ก่อนประถมศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
(EQ:Emotion Quotient)
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน - ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
อ่านออกเขียนได้คดิ เลขเป็น
เป็นและนักเรียนชั้นระถมศึกษาปี
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมี
คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิด
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน(literacy , Numeracy
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลาอ่าน
& Reasoning Abilities)
หนังสือนอกเวลาเรียนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย
วันละ60 นาที

จุดเน้น

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบระดับ
ชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 (Student Achievement)

มำตรกำร
- ระบบการวางแผนพัฒนานักเรียน
ทุกด้านมี โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการ
เสริมศักยภาพสถานศึกษาเน้น
พัฒนานักเรียนเตรียมพร้อมสู่การ
เปลี่ยนแปลง อย่างเป็นมาตรฐาน
- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและ
สื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละ 100ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
พัฒนา แก้ปัญหา ให้มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น

-ร้อยละ80ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูไ้ ด้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
-ร้อยละ80ของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
8 กลุ่มสาระโดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ร้อยละ 5
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทยสังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการ
การเรียนรู้ของหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์ที่4 เร่งรัดพัฒนำควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรเรียนกำรสอน
จุดเน้น
1. นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ทุก
คนได้รบั การส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศ (Excel to Excellence)

มำตรกำร
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นป.1 ป.2 และ ม.1
ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นป.1 ป.2 และ ม.1
ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1 : 10
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่มี
คุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้
อย่างหลากหลาย

-พัฒนาระบบการให้บริการด้านการ
เรียนรู้การค้นคว้าทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างทันสมัยและทั่วถึง

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใช้
ระบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทัว่ ถึง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจและบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมหลักกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน (School Based Management : SBM)
จุดเน้น

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการรับรองจากการ
ประเมิน จากหน่วงงานทั้งภายใน
และภายนอก(Quality Schools)

- พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ
- สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามได้รับการรับรองคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป
- สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น
- สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือการดาเนินงานให้มีคณ
ุ ภาพ

- พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
- นิเทศ กากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของงานด้านต่าง ๆ
และให้ความช่วยเหลืออย่างทุกด้าน

จุดเน้น
2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม มี
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มำตรกำร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

พัฒนาการบริหารจัดการของ
- โรงเรียนวัดอัยยิการาม ผ่านการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานภายในและ
ตามมาตรฐาน
ภายนอก
- ร้อยละ100ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบำยและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานใน
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
 พัฒนาระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและวิธีการ ให้สามารถรับนักเรียนในเขตบริการได้ทุกคน
 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษา
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผน การสนับสนุนทรัพยากร การดาเนินงาน การติดตามกากับ และประเมินผล
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนของบุคลากรครู ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในวิชาชีพครู เสริมสร้างความรักความศรัทธาและ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง มีพื้นฐานการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สามารถคิดค้น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครู
เป็นผู้วางแผนการจัดประสบการณ์และอานวยการในการปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้
 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้ง 8 สาระ
 มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเหมาะสมทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีมารยาททางสังคมตามวัฒนธรรม
ไทยและมีความรักภาคภูมิใจในชาติและท้องถิ่น

 เร่งรัดการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบแผนผังหลักการจัดรูปแบบอาคารสถานที่ คุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์ทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต เร่งรัดปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงามและปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
และเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตแก่บุคลากรในโรงเรียน
 แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินงานในการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายที่กาหนด จึงมีการดาเนินงาน
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ปรับปรุงระบบการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ควบคุมจานวน
นักเรียนให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพในการจัดการศึกษา
 จัดให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอน ร่วมลงทุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ
 ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้
ความสาคัญกับประบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป การบันทึกและการบริการข้อมูลที่
รวดเร็ว แม่นยา ถูกต้อง
 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คุณภาพ จัดให้มีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 นิเทศติดตามกากับดูแลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
 จัดระบบการนิเทศภายในให้เอื้อต่อการปฏิบัติการร่วมมือช่วยเหลือระหว่างผู้บริหารกับ
ครูผู้สอน และระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนางานทั้งระบบมีเป้าหมายร่วมกัน
คือ คุณภาพนักเรียน
 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของครู เสริมสร้างจิตสานึกในหน้าที่
ความรัก ความศรัทธาและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อ
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
มีพฤติกรรมและเจตคติที่เหมาะสมทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีกระบวน
การขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 กาหนดแผนผังหลักการจัดวางอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เหมาะสมชัดเจน
กาหนดรูปแบบอาคารให้สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้นค่า จัดสร้างอาคารตามแผนผังหลักที่
กาหนด จัดระบบถนนและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมกับสภาพอาคาร สะดวกต่อการใช้และปลอดภัย ปลูกไม้

ยืนต้นและจัดทาสวนหย่อมเพื่อความร่มรื่นสวยงาม จัดสร้างระบบระบายน้าให้สามารถระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 องค์กรเพื่อกำรบริหำร
โรงเรียนได้วางระบบการบริหารองค์กรที่มีสายงานการบริหารที่ชัดเจน เป็นระบบที่
สามารถบริหารจัดการในภารกิจของแต่ละส่วนได้อย่างคล่องตัว มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์พัฒนางาน โดย
เน้นการบริหารแนวราบเกิดการปฏิบัติงานที่มีการประสานแนวคิด ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย
ความสาเร็จในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบติดตาม กากับ เร่งรัดคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจัดแบ่งระบบงานเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณการเงินและ
ระบบบัญชี และงานบริหารทั่วไป แต่ละงานประกอบด้วยงานย่อยต่างๆ ที่จะปฏิบัติภารกิจให้งานแต่ละงาน
เกิดความสมบูรณ์ ในหน้าที่และความรับผิดชอบ
 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดอัยยิการามเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โดยได้ดาเนินการบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม นั่นคือครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนทุกขั้นตอนซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร โรงเรียนได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของโรงเรียน และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 การนาหลักสูตรไปใช้ ได้เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง ปี 51 ในปี
การศึกษา 2553 เพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนได้บริหารจัดการดังนี้
- การจัดครูลงสอนโดยเน้นความรู้ความสามารถและความสนใจ ไม่เน้นการประจาชั้น
จัดให้สอนในกลุ่มสาระฯที่ตนเองถนัดหลายระดับชั้นให้มากที่สุด
- เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการนิเทศและการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
 การนิเทศและกากับติดตามผลในการกากับติดตามและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดดาเนินการเป็น 2 ลักษณะ คือ
 การดาเนินการกากับติดตามและนิเทศ โดยคณะทางานนิเทศภายในโรงเรียน
แผนงานวิชาการ ตามแนวทางกัลยาณมิตรนิเทศ จัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางวิชาการ
การประชุม อบรม/สัมมนาทางวิชาการภายในโรงเรียน การศึกษาดูงาน การจัดส่งบุคลากรไปร่วมประชุม
อบรม/สัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ การเยี่ยมชั้นเรียนและการให้คาปรึกษาในส่วน
ของการกากับติดตามผล ได้จัดให้มีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยศึกษาจากแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู การสอบถามสัมภาษณ์ครูและนักเรียน การสังเกตพฤติกรรมการสอน ตลอดจน

ศึกษาวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง
พร้อมวางแผนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ได้กาหนดให้มีโครงการ
ศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลและเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการหลักสูตรใน 6 ด้าน คือ
1) เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2) ด้านสื่อและเอกสารประกอบหลักสูตร
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
4) ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้
5) ด้านสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียน
- ความรู้ความสามารถ
- คุณลักษณะ
- คุณภาพชีวิต
สาหรับผลการนิเทศติดตามผลและการศึกษาผลการใช้หลักสูตรในทุกปีจะมีการนาผลมาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 กำรบริหำรงำนบุคลำกร โรงเรียนมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นสาคัญ ขณะเดียวกัน
ก็ให้ความสาคัญกับการบารุงขวัญและกาลังใจไปพร้อมกันด้วย จึงมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรครูและ
การบารุงขวัญ ดังนี้
 กระบวนการพัฒนาบุคลากร
 การวางแผน ได้บริการจัดการให้มีคณะทางานผู้รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาที่
ชัดเจนและมีการกาหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่อง
 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนิเทศภายใน คณะทางานได้ศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการเรียนรู้ของครู เพื่อการจัดกิจกรรมการ
นิเทศ โดยใช้การประชุมสัมมนา การศึกษาสถิติข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการสอนของครูในปีที่ผ่านมา
 การจัดกิจกรรมการนิเทศ มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย คือ การจัดประชุมอบรม
การจัดประชุมสัมมนา การจัดส่งครูไปร่วมประชุมอบรม/สัมมนากับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานองค์กรทางการศึกษา การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ การจัดศูนย์วิชาการ
โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน การพัฒนาวิชาชีพครูโดยส่งเสริมการ
จัดทาผลงานวิชาการและการให้ขวัญและกาลังใจระหว่างการนิเทศ
 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนได้จัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการนิเทศโดยการประเมินคุณภาพการปฏิบัติการสอนทุกปีการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานการสอนของโรงเรียนทาการประเมิน

ผลการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยผลกาประเมินมาตรฐานการเรียนการสอนของครู พบว่าผ่านเกณฑ์
คุณภาพมากกว่าร้อยละ 100
 การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิรูป
การเรียนรู้และบารุงขวัญกาลังใจบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการดาเนินการ
กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการดาเนินงานการศึกษา
หลายด้าน คือ ใช้ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
ใช้ในการวางแผนพัฒนานักเรียน ทั้งระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ใช้ผล
การประเมินมาตรฐานการสอนของครู วางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะมี
รายละเอียดทั้งรายบุคคล รายด้านพฤติกรรมการสอน และภาพรวมของโรงเรียน
ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อวางแผนการจัดหาและบริการแก่บุคลากรทั้งนี้โรงเรียนได้
พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจัดเก็บและนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด


 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน โรงเรียนสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจาปี
การศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมวันสาคัญ การส่งนักเรียนร่วมแสดงความรู้ความสามารถ และ
ร่วมกิจกรรมในชุมชน การจัดทาวารสาร การจัดส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมชุมชน การร่วมปฏิบัติภารกิจกับ
หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ตามโอกาสและภาระหน้าที่ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ
ถึงผลงานของโรงเรียน คือ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้น
กระบวนการจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนอย่างมีเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ตั้งแต่
การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการหลักสูตร การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ รวมถึง ผลการสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและนาเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนต่อสาธารณะ พบว่าชุมชนได้
ให้ความไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมในผลงานของโรงเรียนและได้รับรองคุณภาพให้ความไว้วางใจโดยการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดอัยยิการาม ทั้งชุมชนท้องถิ่นและผู้ปกครองก็ได้สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ใน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน่าพึงพอใจยิ่ง แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนวัดอัยยิการาม สามารถประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม
วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนวัดอัยยิการามบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พัฒนา
นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ รู้จกั ใช้และอดออม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ใช้
อย่างมีคุณภาพศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้และศรัทธาในวิชาชีพครู”

เป้ำประสงค์
ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพเน้นเป็นคนดี มีคุณธรรม
นาความรู้ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
1.เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนาความรู้ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวธิ ี วิถีประชาธิปไตย

ผู้เรียนในเขต พื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษา
ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเสมอภาค

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.สร้างความเสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่
ในเขตบริการของ
โรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีคุณภาพ

3.พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ และ
ด้านสมรรถนะครู บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ

สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานและขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เร่งรัดพัฒนาความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่ สาร และการเรียนการ
สอน

โครงกำร
ปฐมวัย

ขั้นพื้นฐาน

1.โครงการคุณธรรมฯ

1.โครงการคุณธรรมฯ
2.โครงการธนาคาร
3.โครงการผู้นาลูกเสือ
4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการร่วมแรงร่วมใจชนะภัย
ยาเสพย์ติ

1.โครงการพัฒนาระบบดูแลฯ
2.โครงการหนูรักษ์สุขภาพ
1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
3. โครงการแกนนาจัดการ
เรียนร่วมและห้องเรียน
คู่ขนาน

1.โครงการส่งเสริมทักษะรายบุคคล
2.โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
3.โครงการการเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี่4.โครงการพัฒนาครูปฐมวัย

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
2.โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน
3.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
4.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
5.โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน
6.โครงการโรงเรียนในฝัน
7. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการครูดีศรีอัยยิกา, จัดจ้างครู

ส่วนที่ 3

1.โครงการหนูทาได้

1.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
2.โครงการจัดการเรียนการ
สอนคอมฯ

ส่งเสริมการกระจายอานาจและ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School
Based Management : SBM)

1.โครงการเสริมศักยภาพ
สถานศึกษา

1.โครงการเสริมศักยภาพ
สถานศึกษา
2.โครงการห้องสมุดมาตรฐาน
3.โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน
4.โครงการป้องกันภัยพิบัติ

รำยละเอียด งบประมำณ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรและงบประมำณระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ปีกำรศึกษำ 2558
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

การปฏิรูปการศึกษาโดย คุณธรรมนาความรู้คู่
ยึดคุณธรรมนาความรู้
อัยยิกา
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย
ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำให้ทั่วถึงลด
กำรเหลื่อมล้ำ ผู้เรียน
ได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ

พัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรม/รำยละเอียด

งำนที่รับผิดชอบ

2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
3.กิจกรรมสารสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน

งบประมำณ

บริหารทั่วไป

นายทวี (หน.งาน)
นางสุมลและคณะ
นางสาวสุธามาศ อ่วม
จ่า และครูอนุบาล
นางสาวสุปราณี
บุญช่วย และครูอนุบาล

4,000

บริหารทั่วไป

นายทวี (หน.งาน)
นางจรรยาและคณะ
นางสุมล อาชวาคม และ
คณะ
นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า
และคณะ

13,120

1.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
2.กิจกรรมหนูน้อยสานึกรักษ์
โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.กิจกรรมประหยัดและอดออม
4.กิจกรรมวันสาคัญ

1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 2 , 3 , 9
,10 ,11
สมศ.ข้อที่ 2 ,3 ,9,
10, 11
มฐ.พฐ ข้อที่ 2

ร.ร. ข้อที่ 2 3 9
10 11
สมศ.ข้อที่ 2 3 9
10 11
มฐ.พฐ ข้อที่ 2 3
9

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

ขยายโอกาสทาง
หนูรักษ์สุขภาพ
การศึกษาให้ทั่วถึงลด
การเหลื่อมล้า ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ส่งเสริมความสามารถ
คุณภาพการศึกษาตาม ทักษะรายบุคคล
มาตรฐานการศึกษา
(ปฐมวัย)
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม/รำยละเอียด

งำนที่รับผิดชอบ

และการพูดภาษาต่างประเทศ
โดยเจ้าของภาษา
การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยี

งบประมำณ

บริหารทั่วไป

นายทวี (หน.งาน)
นางสาวกัญญาภัค และ
คณะ
นางสาววัชราวลี เชิดชู
นางสาวนาราภัทร
นางสาววัชราวลี เชิดชู

45,000

งานวิชาการ

นางทิวาพร (หน.งาน)
ครูจรรยา และคณะ

510,000

-กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
-กิจกรรมโภชนาการดีมีสุข
-กิจกรรมกีฬาสามัคคี พี่กับน้อง
-กิจกรรมร่างกายหนูดูดีไม่มีเหา

การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาทักษาการฟัง

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 1, 2 , 3 ,7,
9 ,10 ,11
สมศ.ข้อที่ 2 , 3 ,
9,10 ,11
มฐ.พฐ ข้อที่ 1 ,2,3
,7 , 9, 10 ,11

ร.ร. ข้อที่ 1-4 , 7-11
มฐ.พฐ ข้อที่ 1-4
7-11

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

กิจกรรม/รำยละเอียด

งำนที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการ โครงการร่วมมือร่วมใจ
บริหารจัดการแบบมีส่วน พัฒนาการศึกษา
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ร่วมตามหลักการบริหาร ปฐมวัยสู้เป้าหมาย
กิจกรรมเปิดบ้านหนูน้อย
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

งานวิชาการ

นางทิวาพร (หน.งาน)
สุมลและคณะ

10,000

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
นักวิทยาศาสตร์น้อย
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

งานวิชาการ

นางทิวาพร (หน.งาน)
นางจรรยาและคณะ

81,000

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนา
ความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการ
เรียนการสอน

- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

น.ส.สุธามาศ และคณะ
น.ส.กัญญาภัค และคณะ

ที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้จากการศึกษานอก
สถานที่

น.ส.จรรยา และคณะ

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 1-11
มฐ.พฐ ข้อที่ 1-11

ร.ร.ข้อที่3 4
สพป.ข้อที่ 1 3 4
สพฐ. ข้อที่ 1

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภาพการศึกษาตาม ศักยภำพครู สู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
อำชีพ
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนา
ความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการ
เรียนการสอน

กิจกรรม/รำยละเอียด

งำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารบุคคล

กิจกรรมที่ 1พัฒนาบุคลากรโดย
ส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม
การมีและเลื่อนวิทยฐานะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อ

ผู้รับผิดชอบ
นางสุมามาลย์ (หน.งาน)
สุมลและคณะ

งบประมำณ
18,000

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 5-11
มฐ.พฐ ข้อที่ 5-11

โครงกำรและงบประมำณระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม ปีกำรศึกษำ 2558
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
1.โครงการบูรณาการ
คุณภาพการศึกษาตาม
การเรียนรู้สู่ประชาคม
มาตรฐานการศึกษาพัฒนา อาเซียน
ผู้เรียน สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ

2. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

1. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
2. จัดประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
อาเซียน อย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมวันอาเซียนมีการ
ประกวดแข่งขัน อาเซียนรูปแบบ
ต่างๆที่หลากหลายของนักเรียน
4. จัดทาแผนกิจกรรมดาเนินการใน
แต่ละด้าน
วิชาการ
2.1 กิจกรรมการวิจัยของสาระการ
เรียนทั้ง8 กลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุพัตรา
(หน.งาน)
นายนิรัน
น.ส.สุรีพร
น.ส.สุพัตรา
และครูสาระสังคม

นางบัณฑิตาภรณ์

(หน.โครงการ)
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา

งบประมำณ
600
600

7,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
มฐ.รร
ข้อที่ 3,4,5,11,13
และ15
มฐ.สพฐ ข้อที่
3,4,5,11,13,14,15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

3.พัฒนาคุณภาพ
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
การศึกษาตามมาตรฐาน ทางการเรียนรู้
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง 8 สาระ
1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทางภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของ
ภาษา
1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน การคานวณ
1.4 การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
1.5 การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะความสามารถวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1.6 การวาดภาพระบายสี

ผู้รับผิดชอบ
นางทิวาพร (หน.
งาน)
หน้ากลุ่มสาระทุก
สาระ
นางนงพงา และ
คณะ
น.ส.วัลภา และ
น.ส.มุกดา
น.ส.ศันสนีย์
หน้ากลุ่มสาระทุก
สาระ
น.ส.นฤมล

งบประมำณ
710,000
800,000
15,000
30,000
30,000

1,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
มฐ 3 4 5 6 8 1315

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

4. โครงการเสริมสร้าง
3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน ศักยภาพสถานศึกษา
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
3.2 นิเทศภายใน
3.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
3.4กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
3.5 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการเรียน
3.6 กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
3.7 กิจกรรมพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน
3.8 กิจกรรมอาคารเรียน ห้องเรียน
สิ่งแวดล้อม สวยงาม สะอาดและปลอดภัย
3.9 กิจกรรมเปิดบ้านอัยยิกา
3.10 กิจกรรมบริหารควบคุมการเงินและ
พัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

นางทิวาพร (หน.งาน)
นางทิวาพร

มฐ 3 4 5 6 8 1315

นางบัณฑิตาภรณ์
นางทิวาพร
นางบัณฑิตาภรณ์
นางทิวาพร
น.ส.สายฝน
นางบัณฑิตาภรณ์
นายทวี
นายนิรัน
นส.ยุพิน, นส.หฤทัย
นางพยอม,นิรัน,น.ส.
ศันสนีย์

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

40,000
20,000

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 5. ผู้นำลูกเสือ/เนตร
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ นำรี
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
2. การเข้าค่ายฝึกอบรมผู้นาลูกเสือ/
เนตรนารี

1.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3

นางปวีณ์ทิพย์ (หัวหน้า
โครงการ)

นายบุญชู
นายอัษฎากรณ์

วิชาการ
6. การเข้าค่ายพักแรม
และฝึกอบรมลูกเสือ/
เนตรนารี

ผู้รับผิดชอบ

นางปวีณ์ทิพย์
(หัวหน้าโครงการ)

ครูปวีณ์ทิพย์

งบประมำณ
2,000
10,000

50,000

2.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ป.5-ป.6
3.เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ/เนตรนารี
สามัญ Day Camp ป. 4

ครูมานพ

50,000

ครูสุรีพร

20,000

4.เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ/เนตรนารี
สารอง Day Camp ป.1-ป.3

ครูเสาวลักษณ์

20,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
สนองมำตรฐำน
ร .ร. สมศ . มพฐ ข้อที่

1- 6, 10,13

สนองมำตรฐำน
ข้อที่ 1 - 6, 10,13

กลยุทธ์สถำนศึกษำ
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

โครงกำร
7. โครงการบูรณาการ
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

- อบรมบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การจัดกิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียน
-กิจกรรมประหยัดพลังงาน
-กิจกรรมทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
-กิจกรรมจัดหาสื่อในการเรียนรู้
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

นำยนิรัน (หน.)
ครูประจาวิชา

25,000

ครูมานพ และครู
ประจาชั้น
ครูประจาชั้น

20,000

ครูทวี
ครูนวลพรรณ

2,000
1,000

2,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ข้อ
3,4,6,8,10,11,13,15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอ
ภาคและโอกาสทางการศึกษา
แก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่ในเขต
บริการของโรงเรียนได้เข้า
เรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวมและโรงเรียนแกนนาการ
จัดการเรียนร่วม

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
วิชาการ

1. จัดอบรมกระบวนการจัดทาวิจัยในชัน้ เรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม
ให้กับบุคลากร จานวน 60 คน
2. การดาเนินการคัดกรองประเมินความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียน และจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)
3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม ห้องเรียนคู่ขนานและเรียนร่วม
4.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถความ
เป็นเลิศให้กับนักเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันงานทักษะวิชาการ
5.กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.กิจกรรมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรูด้ ้านการ
จัดการเรียนร่วม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

นางปวีณ์ทิพย์ (หน.)
นางสุมามาลย์

8,300

นางปวีณ์ทิพย์และ
คณะ

2,000

5,000
นางปวีณ์ทิพย์
นางปวีณ์ทิพย์

10,000

นางปวีณ์ทิพย์
10,000
นางปวีณ์ทิพย์
10,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
มพฐ ข้อที่ 1-15สนองมาตรฐานการ
จัดการเรียนร่วม
มฐ 1-5

กลยุทธ์สถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็น ระบบ

โครงกำร
9.โครงกำรห้องสมุด
มำตรฐำน

10. ส่งเสริมและพัฒนา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนโดยเจ้าของ
ภาษา

11. ห้องเรียนโปรแกรม
พิเศษด้านภาษา (IEP)

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ

นงพงา ( หัวหน้างาน)

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่
นิทานคุณธรรมสองภาษา
E-Library
ยอดนักอ่าน
กิจกรรมที่1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ วิชาการ
การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา
กิจกรรมที่2 การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
กิจกรรมที่3 การจัดค่ายภาษาจีน
(China Day Camp)
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง วิชาการ
ภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา

ภาวิณี/อุลัยรัตน์
ภาวิณี
ปาวิตา
นงพงา
สุภาวดี
นางนงพงา( หัวหน้างาน)

นงพงาและคณะ

นางนงพงา( หัวหน้างาน)

นางนงพงาและ
คณะ

งบประมำณ
160,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 3-6 11 1315
สมศ. ข้อที่ 3 9-12
มพฐ ข้อที่ 3-6 11

13-15
3,356,500

ข้อที่ 3 4 5 6 8 13

14 15

336,000

ข้อที่ 3 4 5 6 8 13

14 15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

งำนที่รับผิดชอบ

กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
12. การพัฒนาครูผู้สอน อบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ งานวิชาการ
คุณภาพการศึกษาตาม
วิชาวิทยาศาสตร์ สังคม ๑ และ ๔
มาตรฐานการศึกษา
ศึกษา และ ศิลปศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู ชั้น ป.๑ และ ป. ๔ โดย
และบุคลากรทางการ
รูปแบบ English
ศึกษาอย่างเป็น ระบบ
Bilingual Education
(EB)
กลยุทธ์ที่ 6 บริหำร
13. โครงการบริหารงาน 1. ขั้นวางแผน
การเงิน
งบประมาณและ
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ งบประมาณและพัสดุ
เพื่อการศึกษา
2. ขั้นดาเนินการ
พัสดุ
(นางพยอม ภูผินผา)
2.1 จัดสรรงบประมาณ
2.1.1 ค่าตอบแทน
2.1.2 ค่าใช้สอย
2.1.3 ค่าวัสดุ
2.1.4 ค่าสารณูปโภค
3. ขั้นติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

นางเสาวลักษณ์
และ นางสาวพัชรี

10,000

ผอ.ลาพอง เชียงสิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพยอม ภูผินผา
ครูพยอม ภูผินผา
ครูนิรัน นิล
ทองหลาง
ครูมุกดา คาอานา
ครูพยอม ภูผินผา
ครูศันสนีย์ ทองคา

3,000

200,000
150,000
400,000
900,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ข้อที่ 3 4 5 6 8 13
14 15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 14. โครงการโรงเรียน
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ สุจริต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 15. เตรียมความพร้อม
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ ป้องกันภัยพิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงความสมานฉันท์
สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม

งำนที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป

1. กิจกรรมบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน
2. กิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการ
โรงเรียนสุจริต ชั้น ป.5 – ป.6
3. กิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการ
โรงเรียนสุจริต ชั้น ม .1– ม.3
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
บริหารทั่วไป
ป้องกันอุบัติภัยนักเรียนชั้น ป.5 – ป.
6 และ ม.1-ม.3

ผู้รับผิดชอบ
นางปวีณ์ทิพย์ (หัวหน้า
โครงการ)

น.ส.น้าฝน
น.ส.ยุพิน
น.ส.ภาวิณี
ครูมานพ

งบประมำณ
5,000
15,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
สนองมำตรฐำน
รร. ข้อที่ 2.,6 , 14
มพฐ ข้อที่ 2, 6
,14

15,000

20,000

สนองมำตรฐำน ร .ร.
4, 10,11,13 - 15
สมศ ข้อที่ 4 7 .
มพฐ ข้อที่ 4 ,10,

11,13-15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

กิจกรรม
4. เร่งรัดพัฒนำควำม
16.โครงการพัฒนาระบบ 1. กิจกรรมการจัดหาและพัฒนา
พร้อมในด้ำนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรสื่อสำร
2. กิจกรรมการพัฒนาข้อมูล
และกำรเรียนกำรสอน
สารสนเทศ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
3. กิจกรรมสื่อสารผ่านระบบ
สพฐ ข้อ1 สพป ปท. 1 )
อินเทอร์เน็ต
4. กิจกรรมระบบสารสนเทศ
นักเรียนรายบุคคล
5.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลวัดและ
ประเมินผลทางโปรแกรม GPA
6.กิจกรรมการจัดระบบสารสนเทศ
บุคลากร P-OBEC
5. ส่งเสริมกำรบริหำร
17.โครงการสารสัมพันธ์ 1. กิจกรรมเผยแพร่
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม
ชุมชน /ท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์
ตำมหลักกำรบริหำรโดย
2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
ใช้โรงเรียนเป็นฐำน (
3. กิจกรรมให้และรับบริการการ
SBM )
ช่วยเหลือชุมชน

งำนที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

บริหารทั่วไป

นิภา (หน.งาน)
1.นิภา
2.จันทรา,สุภาภรณ์

250,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
มฐ. 3 , 4 5, 6 10,
12 ,13 ,14 ,15

3.สมชาย
4.นิภา
5.นิภา

บริหารทั่วไป

6.จันทรา ,
สุภาภรณ์
1.นิภา (หน.งาน)
1.นิภา , สมชาย
จันทรา
3. ปวีณ์ทิพย์

5,000

มฐ. 6 9,12
,13,14,15

กลยุทธ์สถำนศึกษำ

โครงกำร

3.พัฒนำคุณภำพ
18. โครงการพัฒนา
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน ศักยภาพครู
กำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลำกร
อย่ำงเป็นระบบ (
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยการ
ส่งอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งาน
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีและเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น
3. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ
4. กิจกรรมสวัสดิการเงินกู้

19.โครงการสรรหาครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
กิจกรรมจัดจ้างคัดเลือกครูในสาขาที่
ขาดแคลน
20. โครงการโรงเรียนใน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่
ฝันสู่มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล

งำนที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล

สุมามาลย์ (หน.
งาน)

บุคคล

สุมามาลย์

วิชาการ,บริหาร สุมามาลย์ (หน.
ทั่วไป,บุคลากร งาน)
,การเงิน
หัวหน้าสาระ
หัวหน้างาน

งบประมำณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

100,000

มฐ. 7 ,14,15

5,000

มฐ. 7 13-15

100,000

มฐ 1.- 15

ส่วนที่ 4
กำรบริหำรสู่กำรปฏิบัติ

หลั ก กำรและแนวทำงของโรงเรี ย นในกำรควบคุ ม ประเมิ น ผล โดยกำรการก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการใน
แผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2557 ของโรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ กากับ
ติดตาม และประเมิน ผลโครงการที่รับ ผิ ดชอบ และให้ ผู้ รับผิ ดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้า ของ
โครงการและรายงานการสิ้ น สุ ดโครงการหากสิ้ นสุ ด โครงการแล้ ว โดยรายงานภายในเวลาที่กาหนดใน
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดในการรายงาน ดังต่อไปนี้

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2557
โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. .................
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
ลักษณะโครงการ  โครงการงบพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ.................................................................................................................

กิจกรรมที่กำหนด

เวลำที่
กำหนด

เป้ำหมำย เวลำ เป้ำหมำย
ที่กำหนด ที่ปฏิบัติ ทีท่ ำได้

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรดำเนินงำน
1. งบประมำณ
2. กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้วคิดเป็นร้อยละของกิจกรรมที่กำหนด
1.1 งบประมาณ.......................บาท
2.1 การเตรียมการร้อยละ........................
1.2 เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน..................บาท
2.2 การปฏิบัติงานหลักร้อยละ............................
1.3 งบประมาณคงเหลือ........................บาท
2.3 การติดตามประเมินผลร้อยละ..............
ลงชื่อ ...................................................
(...........................................................)
ผู้ประสานงานโครงการ

คำชี้แจงแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2557
1. ประจำภำคเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามภาคเรียนที่รายงาน
 ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. ลักษณะโครงกำร ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบพื้นฐาน หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ที่ได้รับ
งบประมาณพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์ หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ที่ได้รับ
งบประมาณตามกลยุทธ์
3. กิจกรรมที่กำหนด
ระบุเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้องแจ้งกิจกรรมที่
เป็นขั้นตอนการดาเนินการตามปกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงาน
4. เวลำที่กำหนด
ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
5. เป้ำหมำยที่กำหนด
ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จานวนห้องเรียน จานวนคน จานวนเล่ม จานวนครั้ง
6. เวลำที่ปฏิบัติ
ให้ระบุวันที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย –
7. เป้ำหมำยที่ทำได้
ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย8. ปัญหำและอุปสรรค
ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้านเวลาและ
จานวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนด อาจมีหรือไม่มีก็ได้
9. ข้อเสนอแนะ
ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
10. สรุปผลกำรดำเนินงำน
10.1 งบประมาณ
งบประมาณ ให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจานวน
สะสมถึงภาคเรียนทีร่ ายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด

10.2 กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ดาเนินการแล้วคิดเป็นร้อย
ละเท่าใดของกิจกรรมทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เช่น ภาคเรียนที่ 1 การเตรียมการได้ร้อยละ 100
การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10
.......................................................................................

แบบรำยงำนกำรสิน้ สุดโครงกำร ประจำปีบประมำณ 2558

โครงการ..................................................................................................................................................
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
ลักษณะโครงการ  โครงการงบพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ.............................................................................................
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่................เดือน........................................พ.ศ................
ข้อค้นพบ

ปัญหำและอุปสรรค

สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมาณ................................บาท
เบิกจ่ายหรือก่อนี้ผูกพัน............................บาท
งบประมาณคงเหลือ....................................................บาท

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ...........................................................
(................................................)
ผู้ประสานงานโครงการ

คำชี้แจงแบบรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2558
1. ภำคเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามภาคเรียนที่รายงาน
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
2. ลักษณะโครงกำร ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบพื้นฐาน หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2554 ที่
ได้รับงบประมาณพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์ หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2555 ที่ได้รับงบประมาณตามกลยุทธ์
3. ข้อค้นพบ
ให้แสดงถึงข้อค้นพบที่ได้จากการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
4. ปัญหำและอุปสรรค
ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้าน
เวลาและจานวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนด อาจมีหรือไม่มีก็ได้
5. ข้อเสนอแนะ
ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
6. สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมาณ ให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจานวนที่ใช้ไปทั้งหมด
งบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด
...............................................................

แบบประเมินโครงกำร โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม
กลุ่มบริหำร/งำน.............................................................................
**********************
1. ชื่องาน / โครงการ โครงการ.................................................................................................................
2. กลยุทธ์ สพฐ. ที่.....................สพท ที.่ ................มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ที่.....................................
3. ระยะเวลาดาเนินงาน / โครงการ...............................................................................................................
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ....................................................................................
5. ผลการดาเนินการ งาน / โครงการ
5.1 ด้านปัจจัย
5.1.1 ระยะเวลาดาเนินการ
( ) ตรงตามที่กาหนดในแผน ( ) เร็วกว่าที่กาหนดในแผน ( ) ช้ากว่าที่กาหนดในแผน
5.1.2 สถานที่ที่ใช้ดาเนินการมีความเหมาะสม
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) น้อย
5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดาเนินการจริง
( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม เพราะ
...............................................................................................................................................................
5.1.4 จานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ
( ) มีเพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ
...............................................................................................................................................................
5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ
( ) ดีมาก
( ) พอใช้
( ) ต้องปรับปรุง
5.1.6 จานวนของบุคลากรหรือผู้ดาเนินงาน
( ) มากเกินไป
( ) เพียงพอ
( ) น้อยเกินไป
5.1.7 ความร่วมมือในการดาเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
( ) ได้รับความร่วมมือดีมาก
( ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร
( ) ได้รับความร่วมมือน้อย
5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ
( ) มากกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ในแผน
( ) พอดีกับงบประมาณที่กาหนดไว้ในแผน
( ) น้อยกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ในแผน

5.2 ด้านผลการดาเนินงาน
5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
( ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
( ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ
( ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.................................................................................
5.2.2 ผลการดาเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ
( ) สูงกว่าเป้าหมาย
( ) เท่ากับเป้าหมาย
( ) ต่ากว่าเป้าหมาย
5.2.3 ผลการดาเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ
( ) พอใจมาก
( ) พอใจ
( ) ยังต้องปรับปรุง
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 5.3.1 งาน / โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน
( ) 5.3.2 งาน / โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย / มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน
( ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะดาเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
( ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน / โครงการไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผน
( ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้
ได้แก่กิจกรรม............................................................................................................................
สาเหตุเพราะ.................................................................................................................. ............
( ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ เงินบารุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ล่าช้า หรือไม่ได้ตรง
ตามแผน ล่าช้าหรือไม่ได้ตามแผน สาเหตุเพราะ
....................................................................................................................................................................
( ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดาเนินงาน / โครงการ
(ถ้ามีโปรดระบุ)...........................................................................................................................
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข สาหรับการดาเนินการงาน / โครงการต่อไป
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................................................................. ......................
(ลงชื่อ) ...............................................รายงาน / ผู้ประเมิน
(..............................................)

แบบสรุปประเมินกิจกรรมในโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2558
โรงเรียนวัดอัยยิกำรำม สพป.ปทุมธำนี เขต2
........................................................................................................................................
ชื่องำนกิจกรรม .................................................................................................................
ในโครงกำร .......................................................................................................................
ลักษณะกิจกรรม / โครงกำร
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
........................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
เป้ำหมำย
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
เริ่มกิจกรรม วันที่ ...................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................
เสร็จกิจกรรม วันที่ ...................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................
1. ภำวะแวดล้อม
ภำวะแวดล้อม
1.1 ความสาคัญที่ต้องดาเนินกิจกรรมนี้
1.2 สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรฐาน สพฐ.
1.3 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
1.4 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุตามเป้าหมาย

มำก

ระดับคุณค่ำ
ปำน น้อย
กลำง

น้อย
มำก

2. ปัจจัย/ทรัพยำกร
ปัจจัย/ทรัพยำกร

ระดับคุณภำพ
ไม่เป็นไปตำม ไม่เป็นไปตำม
แผนแต่
แผนควร
ดำเนินกำรได้ ปรับปรุง

เป็นไปได้ตำม
แผน
2.1.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.2.นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
2.3.งบประมาณ
2.4.งบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
2.5.ระยะเวลาดาเนินการ
2.6.สถานที่ดาเนินการ
3. กำรดำเนินงำน ขั้นตอนและรำยกำรปฏิบัติของกิจกรรม
กำรดำเนินงำน ขั้นตอนและรำยกำรปฏิบัติของกิจกรรม
ดี
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ระดับคุณภำพ
พอใช้
ปรับปรุง

การเตรียมการ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนในงานกิจกรรม
การประสานงาน
การปฏิบัติเป็นไปตามกาหนด
กระบวนการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ผลผลิต
4.1 ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์
4.2 ผลที่ได้รับบรรลุตามเป้าหมาย

มำก
ที่สุด

ระดับคุณภำพ
มำก
ปำน
น้อย
กลำง

น้อย
ที่สุด

5.

เครื่องมือชี้วัดควำมสำเร็จของกิจกรรม
โดยใช้  แบบสอบถาม
 แบบทดสอบ

 มี

 แบบสังเกต

 ไม่มี
 แบบสัมภาษณ์

6. ลสรุปกำรประเมินจำกเครื่องมือที่ใช้
จากการใช้ ............................................... สารวจความคิดเห็นของ..........................................
จานวน ................................ คน
ได้ผลการประเมินดังนี้
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
7. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรม
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................

ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( ............................................................. )
วันที่ ........... เดือน ............................................. พ.ศ. ...............

