ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา(ประวัติโรงเรียน/สถานที่ตั้ง/พื้นที่ของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิการาม 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 เป็น
เงิน 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 ห้องเรียน
เป็นเงิน 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 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยรื้อถอนบริเวณโดมเอนกประสงค์ ทาเป็นที่
ก่อสร้าง (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี56)
 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.
105/29 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน 3,468,000
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จานวน
18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง ส้วม 3 หลัง

แผนที่โรงเรียน
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 9
วัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอัยยิการาม

สหการประมูล

 ข้อมูลด้านการบริหาร
1 ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายลาพอง เชียงสิน
โทรศัพท์ 081-2579646 e-mail: wadaiyikaram@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
จึงถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน
2 รองผู้อานวยการโรงเรียน 2 คน
2.1 ชื่อ-สกุล นางอุษา จริตธรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 084 1485973 e-mail : llusall@hotmail.com
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานการเงินและงบประมาณ และ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2.2 ชื่อ-สกุล นายนิรันดร์ คุณาวัน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 087 557 0170 e-mail :
kru_nirun2011@hotmail.com
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่

ส้วม

ส้วม

แผนผังอาคารสถานที่

พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น

ส้วม
อาคาร 3 อบจ.

อาคาร 5

อาคาร4
อาคาร 1

ลานอเนกประสงค์

อาคาร 2
ธนาคาร
ออมสิน
ชุ้มพระ

ภารกิจสถานศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการ
ตามภารกิจของสถานศึกษาที่กาหนดให้ในพระราชบัญญัติ และตามนโยบาย จุดเน้นที่หน่วยงานต้นสังกัดได้
มอบหมายและให้แนวทางปฏิบัติ
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ )
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

กลุ่มบริ หารบุคคล
1.การวางแผนอัตรากาลัง

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

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.การส่งเสริมวินัย 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

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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 ทองบ้านปูาง
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
สัญลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นรูป ชื่อของโรงเรียนอยู่ใต้ตรา หน่วยงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มีความหมาย คือโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการภายใต้การดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สีประจาโรงเรียน

โรงเรียนมีสีประจาโรงเรียน คือ สีเทา-น้าเงิน

สภาพทั่วไป
สภาพชุมชนของโรงเรียน
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 ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 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
 อาณาเขตตาบล :
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
 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตาบล :
จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เมื่อถึงตาบลประชาธิปัตย์ให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 305
มุ่งหน้า จ.นครนายก โดยตาบลลาผักกูดห่างจากทางแยกประมาณ 18 กิโลเมตร
 ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
อาเภอธัญบุรี มีพื้นที่ 112,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,925 ไร่ ลักษณะของพื้นที่เป็นที่
ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ประมาณ 1,600
เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคลองซอยห่างกัน 60 เส้น ประมาณ 2,400 เมตร ตั้งแต่คลองซอย
ที่ 1 ถึงคลองซอยที่ 14 ใช้สาหรับส่งน้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และมีการสร้างอาคารบ้านเรือน
โรงงานอุตสาหกรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ในส่วนทางด้านทิศตะวันตก
 ลักษณะภูมิอากาศ 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 น้า
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 า ง ก า ร ค ม น า ค ม
การคมนาคมทางบก เป็นทางหลักของชุมชนได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิตนครนายก) และตามคลองซอยต่างๆ จะมีถนนเลียบคลอง ส่วนถนนรังสิตนครนายกจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง
คลอง ข้ามโดยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีถนนคอนกรีตต่อเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
การคมนาคมทางน้า เดิมมีการใช้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ในการติดต่อไปหาสู่กันแต่ปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่
บ้างแต่ไม่มากนัก
 ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
1) ประปา มีการใช้น้าประปาทุกหมู่บ้าน
2) ไฟฟูา มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน
3) โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกหมู่บ้าน
4) ไปรษณีย์ ที่ไห้บริการในพื้นที่ คือ ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอธัญบุรี และที่ทาการไปรษณีย์รังสิต

3.สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการามมีข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนห้องเรียนและนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2556, 2557 ,2558
ชั้น

ปีการศึกษา
2557

2556

2558

ห้องเรียน

นักเรียน

ห้องเรียน

นักเรียน

ห้องเรียน

นักเรียน

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
รวมระดับก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

4
4
8
4
4
4
4
4
4

128
103
231
158
129
134
151
156
147

4
4
8
4
4
4
4
4
4

126
99
225
162
137
138
166
165
160

4
4
8
4
4
4
4
4
4

130
123
253
161
163
153
158
170
159

รวมระดับประถม

24

875

24

928

24

964

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยม
ตอนต้น
ห้องเรียนคู่ขนาน

4
4
2
10

116
128
81
325

4
4
2
10

145
147
111
403

5
4
2
11

169
132
126
427

1

15

1

16

1

16

รวมทั้งสิ้น

43

1,446

43

1,556

44

1,660

1. จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 1,660 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ
91.63
3. จานวนนักเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม 182 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93
4. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42
5. จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.07
6. จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10
7. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ( ปัจจุบัน ) - คน คิดเป็นร้อยละ 8. สถิติการขาดเรียน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.08
9. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน
คิดเป็นร้อยละ 10. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.2
จานวน 120 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ป.6
จานวน 158 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ม.3
จานวน 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.93
11. อัตราส่วนครู: นักเรียน = 1 : 25.53
12. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,660 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
13. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,660 คน คิดเป็นร้อยละ
100
14. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,660 คน คิดเป็นร้อยละ 100
15. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,660 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
16. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ 1,660 คน คิดเป็นร้อยละ 100
17. จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามกาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
1,660 คน คิดเป็นร้อยละ 100
18. จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,660 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
งานบริหารทั่วไป
- ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนวัดอัยยิการาม รับผิดชอบดูแลเขตบริการในพื้นที่ คือ
หมู่ 3 หมู่ 4 ตาบล ลาผักกูด และหมู่ 1 บึงสนั่น ซึ่งมีการดาเนินการ ทาเรื่องแจ้งผู้ปกครองกรณี เด็กที่
เข้าเกณฑ์ต้องศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และติดตามการเข้าสมัครเรียน รวมถึงให้สิทธิและโอกาสเด็กได้เข้า
ศึกษาในโรงเรียน ร้อยละ 100
- ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น 1,660 คน ไม่มีจานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.2
จานวน 123 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ป.6
จานวน 159 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ม.3
จานวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.75
งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 – 2558
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
รวมเฉลี่ย

ระดับผลการพัฒนาการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
98.97
98.97
98.98
98.97
99.02
99.5
99.50
99.54
99.57
98.75
99.21
99.5
98.84
98.88
98.97

แนวโน้ม
( เพิ่มลด )
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

ชั้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 –2558
ปี
สุขการ
รวม
การศึก ไทย
คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ
ศิลปะ
อังกฤษ
พละ
งาน
เฉลี่ย
ษา
2556 83.54 85.26 86.20 76.67 86.56 86.26 81.82 89.07 79.70 83.90
2557 81.47 81.94 84.48 83.12 74.37 76.37
2558 82.46 83.41 81.76 79.31 80.29 85.78
2556 82.33 82.61 81.73 78.73 87.86 87.01
2557 74.12 74.12 77.03 75.67 82.72 70.79

84.25 84.20 75.12 80.59

2558 77.00 78.03 76.73 77.13 78.93 78.83
2556 73.74 74.70 74.92 78.83 79.47 79.49
2557 73.28 73.80 77.73 77.30 71.45 73.03
2558 80.52 81.45 80.41 78.07 82.45 76.79

82.46 70.26 86.20 78.84

2556 66.28 66.95 68.41 74.62 68.83 77.36
2557 80.88 75.14 81.29 80.13 79.74 72.62
2558 78.74 76.82 76.00 76.8 76.84 80.46
2556 67.68 73.17 65.90 75.64 75.33 86.64

73.92 72.37 67.13 73.86

2557 72.00 67.26 68.08 83.33 71.65 74.57
2558 72.79 75.34 76.85 72.74 74.06 84.76
2556 80.91 78.75 81.38 80.08 77.37 92.32
2557 82.79 78.43 77.85 79.76 76.67 87.47

74.06 73.65 71.97 72.95

84.26 85.08 73.29 81.65
83.30 87.57 78.20 82.27
79.89 84.69 81.04 77.72
83.40 77.95 72.76 77.30
83.58 83.75 80.05 79.22
80.24 84.1 66.52 79.22
82.48 86.83 72.48 78.95
84.84 85.12 66.25 78.50
75.96 79.15 72.69 75.24
84.03 86.83 70.37 77.90
81.31 82.44 76.98 81.30
82.44 87.15 76.53 80.91

2558 76.72 77.07 74.47 73.97 73.80 78.16 78.60 82.72 76.42 76.82
รวมเฉลี่ย ปี 57 77.42 75.11 77.74 79.88 76.10 75.80 81.11 83.37 76.19 78.08
รวมเฉลี่ย ปี 58 78.03 78.68 77.70 76.33 77.72 80.78 82.40 82.35 73.17 78.57
เปูาหมาย

70

70

70

70

70

80

80

80

70

ชั้น

ม.1

ปี
สุขการ
รวม
การศึก ไทย
คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ
ศิลปะ
อังกฤษ
พละ
งาน
เฉลี่ย
ษา
2556 59.47 64.05 68.23 54.06 54.75 74.87 78.70 70.44 60.50 65.00
2557 67.82 70.56 69.55 70.25 71.55 78.56 80.00 81.36 69.33 73.22
2558 62.31 58.09 61.16 64.16 63.57 75.34 65.93 63.59 56.42 66.97
2556 66.02 61.51 61.97 61.62 57.66 80.96 81.38 69.89 56.74 66.42

ม.2

2557 72.35 70.45 70.33 72.54 74.12 82.36 81.02 86.21 68.45 75.42
2558 58.08 74.56 69.45 73.93 73.89 77.89 67.37 56.79 67.10 68.34

ม.3

2556 71.78 68.74 70.72 73.34 79.44 77.88 91.39 79.66 72.55 75.75
2557 73.22 71.56 74.21 75.35 71.25 84.26 85.25 84.23 69.12 76.49
2558 58.91 65.84 67.42 69.84 69.16 78.60 74.79 70.91 57.05 70.62

รวมเฉลี่ย ปี 56 65.75 64.76 66.97 63.00 56.20 77.90 83.82 73.33 63.26 69.05
รวมเฉลี่ย ปี 57 71.13 70.85 71.36 72.17 72.30 81.72 82.09 83.93 68.96 75.04
รวมเฉลี่ย ปี 58 59.76 66.16 66.01 69.31 68.87 77.27 69.36 63.76 60.19 66.74
เปูาหมาย

70

70

70

70

70

80

80

80

70

เปูา
หมาย

แผนภาพที่ 1 แสดงเปรียบเทียบเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 -2558

ปี 57

ปี 58

ฉล
ยี่
รว
มเ

องั
กฤ
ษ

กา
รง
าน

ศลิ
ปะ

ละ
สขุ
+พ

ะว
ตั ิ
ปร

สงั
คม

วทิ
ย์

คณ
ติ

ไท
ย

86
84
82
80
78
76
74
72
70
68

แผนภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 -2558

ปี 57

ปี 58

รว
มเ
ฉล
ยี่

อั ง
กฤ
ษ

กา
รง
าน

ศลิ
ปะ

สขุ
+พ
ละ

วตั
ิ
ปร
ะ

สงั
คม

วทิ
ย์

คณ
ติ

ไท
ย

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ( O-NET. ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556-2558
ปีการศึกษา 2556
รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานฯ
อังกฤษ

ปีการศึกษา 2557

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

โรงเรียน

เขตพื้นที่

ประเทศ

โรงเรียน

45.02

44.27

47.72

47.74

44.03

44.88

41.95

39.09

48.79

41.85

36.77

37.4

35.65

41.63

45.57

38.31

37.39

40.46

61.69

62.81

47.14

ปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เขต
พื้นที่

ระดับ

ระดับ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ระดับ

ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่

ประเทศ

49.01

48.45

49.33

38.06

45.66

41.22

43.47

40.97

42.13

43.08

41.83

42.59

53.54

49.03

50.67

52.15

48.18

49.18

63.03

56.96

50.77

52.2

45.78

49.38

48.03

44.24

45.61

53.16

55.52

60.03

61.02

55.24

56.32

33.82

29.92

32.83

34.28

32.88

36.02

41.31

37.16

40.31

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ( O-NET. ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556-2558
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
รายวิชา

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน

ระดับ
เขต
พื้นที่

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ประเทศ โรงเรียน

เขตพื้นที่

ประเทศ

โรงเรียน เขตพื้นที่

ประเทศ

ระดับ

ภาษาไทย

44.2
5

40.4
4

51.5
8

34.5

35.39

35.2

41.16 40.18

42.64

คณิตศาสตร์

25.4
5

22.1
1

26.4
2

27.5

29.59

29.65

27.67 26.77

32.4

วิทยาศาสตร์

37.9
5

34.0
3

31.7
1

38.74 38.77

38.62

36.77 32.74

37.63

สังคมฯ

39.3
7

35.7
5

43.3
5

43.71 46.94

46.79

41.53 41.32

46.24

58.3

56.4
1

53.6

56.98 59.72

59.32

ศิลปศึกษา

43.6
5

41.4
5

41.3

42.78 43.24

43.14

การงานฯ

44.4
6

40.9
3

44.2
9

42.1

45.87

45.42

อังกฤษ

30.3
5

27.2
5

24.7
5

24.48 27.09

27.46

26.77 26.75

30.62

สุขศึกษา

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ( NT. ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556-2558
รายวิชา
ภาษา
คิดคานวณ
เหตุผล

ปีการศึกษา 2556
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ
50.42 49.47 50.86
36.7 33.92 31.46
45.2 44.41 44.74

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที่ โรงเรียน
50.51 49.51 50.09 43.97 45.59 46.59
39.97 39.71 41.6 45.42 39.49 40.67
53.11 48.91 47.97 49.66 48.37 48.52

ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
โรงเรียนวัดอัยยิการามดาเนินการตามแผนและมาตรฐานสถานศึกษาที่กาหนดไว้ตามการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม























มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ ร้างวินยั เชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิเทศและนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม





















มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและ ท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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. มาตรฐานที่ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

















มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม









2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง สภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา /นันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม



















ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
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
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
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ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
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
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม
















ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายในสถานศึกษา
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 1 ในด้านของสภาพอาคารเรียน ห้องเรียนที่ยังไม่พร้อม และไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในช่วง
กาลังก่อสร้างอาคารเรียน ทาให้ห้องพิเศษต่าง ๆ ทั้งห้องวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้องพัฒนาด้าน
ภาษา 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 ทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีความตั้งใจและความพยายามในการเรียนรู้ดีและเป็นไป
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือการจัดเตรียม จัดหาและอานวยความสะดวก
ในเรื่องของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมถึงสื่อ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
1. ผู้บริหารควรใช้ภาวะผู้นาในการสร้างเสริม/สนับสนุนและนาโอกาสที่มี เช่น มีแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
2. สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน ด้านสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี และด้านความสนใจทางด้านกีฬา และนันทนาการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เงื่อนไขที่ทาให้สาเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
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 มีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับขององค์กรส่วน
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 ด้านการสนใจใฝุรู้ ด้านรักการอ่าน และการรู้จัก
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัย
ครูมีจานวนไม่ครบตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีครูไม่ครบชั้น อัตราส่วนครูต่อผู้เรียน ผู้เรียนต่อห้องเรียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และพบว่า ครูบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษายังจัดบริการสื่อเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัยไม่เพียงพอและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
ครูมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีค วามสามารถในการบริการการจัดการเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสถานศึกษา ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญของการประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขาดทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่าทุกกลุ่มสาระ
ครูบางส่วนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย และมีการบริการเทคโนโลยียังไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน

โอกาส
1. ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ติดถนนรังสิต – นครนายก การคมนาคมสะดวก
2. ผู้ปกครองมีความสนใจและให้ความสาคัญกับการศึกษา
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น คลองรังสิต วัดอัยยิการาม
เทศบาลตาบลธัญบุรี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย และมีการย้ายที่อยู่เป็นประจา ทาให้มี
ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งดาเนินการได้ไม่มากนัก
และจากการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ควรได้รับการพัฒนาโดยการ ให้ครูเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาแผนการเรียนการสอนไปใช้จริง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ด้านครูผู้สอน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ การพั ฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ การนาผลการประเมินมาพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การสอนแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู หางบประมาณจ้างครูที่ตรงกับความขาดแคลนมาสอนเป็นจานวน 3 ราย
และเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอนในวิชา การงานอาชีพ ( งานประดิษฐ์ดอกไม้ , ใบตอง ) กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา (วิช าดนตรี ) และพระวัดอัยยิการาม มาช่ว ยสอนในวิช าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( พระพุทธศาสนา )
ด้านผู้บริหาร การมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาครูให้เขียน
แผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาผลการประเมินมาพัฒนาโดยการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวันให้เป็นรูปธรรม และมีการระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า


ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
การขาดแคลนบุคลากร
โรงเรียนวัดอัยยิการามในภาคเรียนที่ 1 มีปัญหาในด้านการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งจะต้องมี
อัตราตามเกณฑ์ที่ ก ค ศ. กาหนด คือ ปฐมวัย 10 คน ประถม-มัธยมต้น 38 อัตรา รวมทั้งหมด 22
อัตรา แต่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในปัจจุบันมีเพียง ครูประจาการ 41 อัตรา พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตรา 12 อัตรา และขณะเดียวกัน โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรบางสาขา ตามลาดับดังนี้
สังคมฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งสภาพการขาดแคลนอัตรากาลังดังกล่าวทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนมีน้อย แต่ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครูให้ดารงตาแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นจานวน มาก ทาให้มีข้าราชกาครู 68 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน แต่ก็ยัง
ขาดแคลนครูสาขา ภาษาไทย อีกหลายตาแหน่ง

ปัญหาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
1)
ปัญหาน้าท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่บริเวณของโรงเรียนมีสภาพค่อนข้างลุ่มต่า
เมือ่ ฝนตกจะมีน้าท่วมขัง ระบบระบายน้าบางส่วนไม่สามารถระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดน้า
ท่วมขังบางพื้นที่ ซึ่งอาจทาให้เกิดโรคอันเนื่องมาจากน้าเน่าเสียได้
2)
ปัญหาระบบการจราจรภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ชัดเจน
เนื่องมาจากโรงเรียนกาลังปรับพื้นที่ใช้สอยให้เป็นไปตามแผน
3)
ปัญหาทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมีสภาพเป็นปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โรงเรียนต้องเร่งสร้างเสริมการเรียนรู้เป็นเกราะปูองกัน ให้ตระหนักถึงพิษภัยโดย
เร่งด่วน

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

ระดับคุณภาพ
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

ดีมาก









สรุปผลการประเมินในระดับปฐมวัย มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ย 96.36 มีผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง







ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
ต้อง
ต้อง
ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เฉลี่ยรวม

พอใช้

ดี

ดีมาก















สรุปผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โดยมี ค่าเฉลี่ย 86.79 มีผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เงื่อนไขที่ทาให้สาเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
1. เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมวัย และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย มีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้าน และความรู้พื้นฐานเหมาะสมตามวัย พร้อมที่จะศึกษาต่อในขั้นต่อไป
2. สถานศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและมีการนาไปกาหนดจุดเน้น จุดเด่น พัฒนาผู้เรียนเกิดความโดดเด่นในด้านประหยัดและอดออม
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
4. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา
การดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านความสะอาด
การล้างมือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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 และเปูาประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและมีโครงการพิเศษเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลกระทบที่ดีต่อชุมชน
ท้องถิ่น
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา
4. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบ O-Net มีระดับคุณภาพต่ากว่าระดับ ดี และครูควรดูแลเด็กที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในการดูแลตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2553
ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้สื่อที่เหมาะสม การประเมินผล การวัดผลตาม
ความแตกต่างของผู้เรียนและนาผลไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูต้องดูแลเด็กบางส่วนที่มีปัญหาทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเกี่ยวกับการดูแล
ตนเอง โดยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น
งานบริหารบุคคล
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

ข้อมูลครูและบุคลากร
ตารางที่ 7 ครูประจาการ

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/วิทย
ฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา

60
57
44
46
50
58

39
29
10
19
22
34

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
คบ.
คบ.
ศษ.บ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ปฐมวัย
คหกรรมศาสตร์
ประถมศึกษา

-

4
5
6

นายลาพอง เชียงสิน
นางอุษา จริตธรรม
นายนิรันดร์ คุณาวัน
นางจรรยา พรสิงห์
นางสุมิตรา คงสืบ
นางศิริพร มาเดช

ปฐมวัย
สังคม
ไทย-คณิต

7

นางจีรภา ยงเขตรการณ์

55

25

ครูชานาญการพิเศษ คบ.

ประถมศึกษา

ไทย-คณิต

8

น.ส.มุกดา คาอานา

39

8

ครูชานาญการ

คณิตศาสตร์

คณิต

9

นายมานพ พุ่มเกษม

60

37

ครูชานาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์

วิทย์

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายทวี เครือจันทร์
นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง
น.ส.สุวภา รังษีภโนดร
นายนิรัน นิลทองหลาง
นางสุมามาลย์ ศิริจร
นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง
น.ส.สุพตั รา กลับวงษ์
น.ส.นิภา ศิรจิ ร
นางพยอม ภูผินผา
น.ส.นฤมล ชีเจ็ดริ้ว

53
55
55
49
57
55
55
36
51
30

27
33
28
10
34
30
29
3
20
3

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครู

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

20 น.ส.ศันสนีย์ ทองคา

33

3

ครู

วท.บ

ดนตรีสากล
วิทยาศาสตร์กีฬา

ไทย
คณิต-ไทย
คณิตศาสตร์
สังคมฯ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิต-ไทย
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
ดนตรี

21
22
23
24
25
26
27
28

33
35
39
45
32
39
39
31

3
2
2
2
2
2
2
2

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

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

สื่อสารมวลชล
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
นาฎศิลป์

ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

น.ส.สุรีพร ไชยสถาน
น.ส.น้าฝน คาภูแสน
นางปวีร์ทิพย์ อ้นลาพอง
นางสสิมา ปานงาม
นางอุษา อ่อนแสง
นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ
น.ส.อุลัยรัตน์ เสียงหวาน
น.ส.สุมนา แสงโสด

คบ.

การเกษตร
หลักสูตรการสอน
จิตวิทยาแนะแนว
จิตวิทยาแนะแนว
หลักสูตรการสอน
ฟิสิกส์
บริหารการศึกษา
เทคโนสื่อสาร
หลักสูตรและการสอน

(การฝึกและจัดการกีฬา)

--

วิทย์ คณิต ไทย

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทย์ คณิต ไทย

คณิตศาสตร์
ศิลปะ

จานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ปี

120
55
25
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
18
25
18
32
18
22
19
18
18
20
18
18
18
18
18

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

29
30
31
32
33

39

น.ส.พัชรี เที่ยงไธสง
น.ส.วัลภา เดชยางกูร
น.ส.ประวีณาโภควณิช
น.ส.สายฝน สุขจิต
น.ส.พรพชร ยอดวัน
นางสาวฐิติมา แสงสุด
นางประยงค์ อัสสาไพร
นายกรรวี ผมหอม
นางสาวศิริวรรณ อิ่มอาไภย
นายณรงค์ ทะยานรัมย์
นางสาวดวงแก้ว ศรีพลาย

40

นางสาวนันท์นภัส ทองอินทร์

41
43

นางสาวปรารถนา มาสม
นางชลดา เห็นงาม
นางสาวสมรศรี ศรีรักษา

44

นางสาวสันต์สินี เขียนชานาจ

45

นางสาวอติภา โทรัตน์
นายสุวรรณ อินทร์ประโคน
นางสาวบุศริน ทองชมภู
นางสาวจริญญา ศรีสมศักดิ์
นายพรภวิษย์ หงษ์เจ็ด
นางสาววัลลี แก้วมาลา
นางสาวสุณิสา ทากลม
นางสาวอัจฉราพร งามสง่า
นางสาวอาจารีย์ แซ่วื่อ
นายชัชพงศ์ เชื้อสา
นายอัฐษฎากรณ์ เสืออินทร์
นายบุญชู ดาวขุนทด
นางสาวมณีรัตน์ นาคจารูญ
นางสาววรางคณา สมภาร
นางณัฐฐาพร สมสืบ
นางสาวกมลพร วัฒนจันทร์
นางสาววัชราภรณ์ พึ่งอุดม
นางสาวรจนา อินทะพงษ์

26
30
30
34
32
31
45
34
29
26
32
26
28
38
26
37
30
30
27
44
24
31
24
24
25
38
31
31
27
30
47
33
37
42

2
2
2
1
6 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
5 เดือน
5 เดือน
5 เดือน
5 เดือน
5 เดือน
7 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
7 เดือน
7 ดือน
7 เดือน
7 ดือน
7 ดือน
7 ดือน
8 เดือน
8 เดือน
1
1
8 เดือน
8 เดือน
8 เดือน
8 เดือน
8 เดือน
8 เดือน

34
35
36
37
38

42

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ตาแหน่ง/วิทย
ฐานะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วุฒิ
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
คบ.
คบ.
ศศ.บ
วศ.บ.
คบ.
ศศ.บ.
คบ.
คบ.
ศศ.บ
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
วท.บ.
คบ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
กศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดนตรีสากล
คหกรรมศาสตร์
ดุริยางค์ไทย
วิทยาศาสตร์
ปฐมวัย
นาฎศิลป์
เกษตร
อังกฤษ
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
อังกฤษ
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
พลศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ศิลปะ
ไทย อังกฤษ
ดนตรี
วิทย์
ปฐมวัย
นาฎศิลป์
คณิต ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคม
ภาษาไทย
วิทย์ คณิต ไทย

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
อังกฤษ
วิทย์ คณิต ไทย

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
พลศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
วิทย์ คณิต ไทย
วิทย์ คณิต ไทย

จานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ปี

18
18
18
18
26
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

ที่

ชื่อ-สกุล

63
64

65
66
67
68
69

นายณษกฤษ คาดีวี
นางสาวมุกดา แพรงาม
นางสาวปวิตรา สุขล้อม
นางธัญชพร ฉิมพลอย
นางศิริรัตน์ ปิริยะ
นายชวาล อ่อนแสง
นายสมชาย ศิริจร

อายุ

อายุ
ราชการ

39 8 เดือน
26 8 เดือน
29 11เดือน
58 33
36
3
37
9
33
-

ตาแหน่ง/วิทย
ฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการ
พนักงานราชการ

คบ.
กศ.บ.
ศศ.บ
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
บธ.บ.

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ประถมศึกษา
การตลาด

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
วิทย์ คณิต ไทย

คอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/
ปี

18
18
18
18
18
33

จานวนครูที่สอนตรงเอก 55 คน คิดเป็นร้อยละ 79.71
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29
ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ

ประสบกา
วุฒิ
รณ์การ
สอน
37
11
นบ.

วิชาเอก

1

น.ส.นาราภัทร รวมวงค์

2
3
4
5
6
7

นางนวลพรรณ สังข์เงิน 44
น.ส.นันทิดา แสงจันทร์ 30
น.ส.กัญญาภัค ประจันทัง 27
น.ส.วัชราวลี เชิดชู
27
น.ส.สุปราณี เพชรช่วย 27
น.ส.สุธามาส อ่วมจ่า
27

6
3
2
2
2
2

วท.บ
ศษ.บ
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

สื่อสารมวลช
น
สัตวบาล
คหกรรม
อนุบาล
อนุบาล
อนุบาล
อนุบาล

9 น.ส.จันทรา แก่นจันทร์ 32
10 น.ส.ณัฏฐา จันทรวิบูลย์ 30

5
7

บธ.ม
ม.6

คอมฯ
-

ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

11 นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
25
12 นางสาวสุดาวรรณ์ แปูนเมี้ยน 25
13 นางสาวสุภาภรณ์ อาหมัด 25

สอนวิชา

จ้างด้วยเงิน

อนุบาล

สพฐ.

วิทยาศาสตร์

สพฐ.
อนุบาล
อบจ.
อนุบาล
งบโรงเรียน
อนุบาล
งบโรงเรียน
อนุบาล
งบโรงเรียน
ธุรการ
โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ งบโรงเรียน
สพฐ.(พี่เลี้ยง
เด็กพิการ)
พลศึกษา งบโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ งบโรงเรียน
คอมพิวเตอ์ งบโรงเรียน

ตารางที่ 8 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามระดับวุฒิทางการศึกษา
เพศ
ประเภทบุคลากร

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ผู้อานวยการ

1

-

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

รองผู้อานวยการ

1

1

-

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

12
1
1
1
17

53
12
66

1
1
2

รวม

83

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี
1

อายุ
เฉลี่ย

หมายเหตุ

60

1

56

46
12
-

7
1
-

37.44
32
29.66
58
-

58

10

39

งานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนวัดอัยยิการามดาเนินการวางแผนบริหารงบประมาณตามกรอบงานการดาเนินการ โดย
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการที่เป็นปัจจุบัน วางแผนการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน จัดทาการบัญชีการเงินที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็ น
ปัจจุบัน บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆด้วยความรวดเร็วทันเวลา มีกระบวนการจัดหา จัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการมอบหมายบารุงรักษา ตรวจสอบครุภัณฑ์
ทุกชิ้น และให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
1. นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามคา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
7) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพมีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสานึก
ความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ
เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอปวารณาตัวที่จะทา
งานร่วมกันกับทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอเชิญชวนผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หลับตานึกย้อนอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทางาน ถือว่า
เป็นการเข้ามาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อมายุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษา
นั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพราะการปฏิรูป การศึกษาจะเป็ นพื้นฐานของความยั่งยืนในการปฏิ รูปประเทศซึ่งต้องใช้เวลานานและมี
แผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว งานของกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3
ระยะเช่นกัน ดังนั้น ขอให้ทุกคนตระหนักว่าห้วงเวลานี้ไม่ใช่ห้วงเวลาปกติที่ทุกคนจะทางานแบบปกติ แต่ต้อง
ทางานแข่งกับเวลา ขอให้ละทิ้งความขัดแย้งและหันมามองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา เพื่อ
ปฏิรูปงานด้านการศึกษา อันจะส่งผลให้ลูกหลานของเรามีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
ต่อจากนี้ อาจจะต้องรบกวนเวลาทุกคนมากขึ้น เพราะมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทา มีงานที่ต้องการผลลัพธ์มาก
ขึ้นและเร็วขึ้น โดยภายหลังรับฟังนโยบายแล้ว ขอให้หัวหน้าส่วนราชการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

2. นโยบายนายกรัฐมนตรี
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทัน
ปีนี้
ช่วยแก้ไข ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายทั่วไป
1. การจัดทาแผนงานโครงการเริ่มใหม่
- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทาเพื่ออะไร
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรอง
อะไรบ้างที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องทาก่อน อะไรที่ต้องทาที่หลัง
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขา
อะไรบ้าง แต่ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะทาให้การวิเคราะห์แม่นยา
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
- หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่สาเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาริ
- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงการไหน เป็นดาริของพระองค์ใด ทาแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การ
สนับสนุนอย่างไร
4. งบประมาณ
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย
- การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทาแผนงาน
โครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับสานัก
งบประมาณ

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล
โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยังหน่วย รองได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ
6. อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน
ต่อต้านผู้อานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุก
หน่วยไปกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทาการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด
- ใครต้อง Take Action
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทาอย่างไร
- การรายงานด่วน ฯลฯ
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกาหนดหลักสูตร
- การรับนักเรียนเข้าไปทางานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา
8. จะให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละแท่งเข้าทางาน
- ทบทวนบทบาทหน้าที่
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้
- สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง
- ปัจจุบันได้ดาเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุ
เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อ
ใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
13. ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน
- ให้ความสาคัญกับการประดับธงประจาพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยใน
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ
- ความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- การรักษาความปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
- เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และ
คุณลักษณะและทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ

- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ
โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน
- สามารถดาเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น
ราอวยพร การแสดง
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก
สะกดคาโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง เป็นต้น
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หาก
เด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กบั เด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน
- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษา
กับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ตางๆ
่ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะมีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี
2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อม
ทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้การบารุงรักษา
มีความต่อเนื่อง 3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน

8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ
จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างจิตสานึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา
และทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ
สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558 แนว
ทางการทางาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการทางาน 3 ลักษณะ เพื่อ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่
- ทางานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก
ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
- ทางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมีการสั่งงาน
ไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้อง ข้ามแท่ง ก็
จะต้องข้าม อย่าไปหยุดและจะไม่มีหยุด
- ทางานแบบ Lively คือการทางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะทางานแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงาน
ต้องมีความเข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะทา สร้าง ให้เห็น
ประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่กาลัง ทา เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะทา
เพราะใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทางาน ทั้งนี้ ต้องการให้
เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรหลักผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผู้อานวยการสถานศึกษาต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนตามกันไปทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศนามาใช้
เป็นนโยบายหลักสาหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กาหนดให้
มีการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็น ส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูป เปูาหมายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้ เป็นพลเมืองดี มี
ความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ให้มีศักยภาพแข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
1.คุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจานวนมากไม่ได้มาตรฐานด้านผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน ด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
- ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา2551 –
2555 เกือบทั้งหมดต่ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่าเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ตากว่
่ า
มาตรฐานในรายวิชาที่สาคัญ เช่น วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วง
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและ ผลการ
ทดสอบระดับชาติและระดับสากล
2.โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจากัด ได้แก่
การรวมศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่
การจาแนกครูตามความถนัด
ทิศทางการศึกษาสาหรับคนไทยในอนาคต
ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
1. สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น
2. การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของศตวรรษที่ 21
3. ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้
ยังเสนอแนวทางการปฏิรูป
ระบบการศึกษา 5 ด้าน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความ
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาเปูาหมาย นักเรียนดี เก่ง มีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปการเรียนการสอน
กรอบแนวทาง 1
ปฏิรูปหลักสูตรตารา / หนังสือเรียน
ประเด็น
1.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานทา
3.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
4.พัฒนาตาราเรียน/หนังสือ

กรอบแนวทาง 2
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ประเด็น
1.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
กรอบแนวทาง 3
ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา
ประเด็น
1.ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้
กรอบแนวทาง 4
การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
ประเด็น
1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมการนาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. จัดทาคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา
กรอบแนวทาง 5
ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ประเด็น
1. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์
2. พลิกโฉมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DL Thailand
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
กรอบแนวทางที่ 1
ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา
ประเด็น
1.ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
2.ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู
กรอบแนวทางที่ 2
ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
ประเด็น
1. กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
2. ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
3. กาหนดให้ครูมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
4. กาหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning ในสถานที่ปฏิบัติงาน
เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง
5. กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู
6. กาหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จาเป็น
กรอบแนวทางที่ 3
ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ประเด็น
1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
2. จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
กรอบแนวทางที่ 4
ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ประเด็น
1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสอนของ
ครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
กรอบแนวทางที่ 1
ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
ประเด็น
1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหาร การศึกษาและผู้ปกครอง
3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างภาวะผู้นาให้กับผู้บริหารการศึกษา
กรอบแนวทางที่ 2
ปฏิรูประบบการวางแผน
ประเด็น
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว
2. กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบแนวทางที่ 3
ปฏิรูประบบงบประมาณ
ประเด็น
1. กระจายอานาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
กรอบแนวทางที่ 4
ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
ประเด็น
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ.
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาให้มีเอกภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
กรอบแนวทางที่ 5
ปฏิรูปการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ประเด็น
1. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับ ติดตาม และประเมินผลของ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กรอบแนวทางที่ 6
ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
ประเด็น
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูและการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – ม.6 ต้องเลือกเรียนวิชา
เสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ

5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรทุ ายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้
อย่างแท้จริง
5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยสามารถเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึก
ความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ
สมานฉันท์สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 – 2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเปูาประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และการทางาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติ ด มี คุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษได้ รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ส่วนที่ 2 จุด เน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครู ได้ รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมี สมรรถนะในการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุด เน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมี ความรับผิดชอบต่อผล การดาเนินงาน
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นโยบายเร่งด่วนที่ดาเนินการแล้ว
- ปรับลดเวลาเรียน ผ่อนคลายหลักสูตร
- จัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12
ประการ
- ลดภาระของครู ปรับลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเด็ก
- ลดการสอบ O-NET เหลือ 5 กลุ่มสาระ
- ยกเลิกการสอบ LAS ป.1-2, 4, 5, และ ม.1-2, 4-5
- ปรับลดขนาดห้องเรียนประถมศึกษา 30 คน มัธยมศึกษา 40 คน
2. ยุทธศาสตร์เร่งด่วน (2559)
2.1 เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2558
- เรียนแบบแจกลูกสะกดคา
- BBL
- อบรมครู 65,000 คน ประเมินผลต่อเนื่องทุกโรงเรียน
2.2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ
- จัดการศึกษา ทวิศึกษา ม.ปลาย 450 โรง 35,000 คน
- สอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 550 โรง
- ส่งเสริมการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
2.3 พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
- ใช้ระบบ CEFR โดยความร่วมมือของ ม.เคมบริส และ บริติสเคาท์ซิล
- สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- ประเมินครู พัฒนาครู จัดทาสื่อการศึกษา
- จัดการศึกษาในระบบใหม่สาหรับนักเรียน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลิตคุรุทายาท
- สรรหาครูดีเข้าสู่ระบบ

- พัฒนาด้วยระบบ TEPE จัดตั้งศูนย์ 77 จังหวัด และ 9 ศูนย์หลักอบรมครู
400,000 คน
2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กไทย
- ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์
- การสอนหน้าที่พลเมือง
- สร้างคุณลักษณะคนไทย 12 ประการ
2.6 พัฒนาระบบ ICT
- DLTV 15,533 โรง
- DLTV 14,500 โรง
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อและส่งเสริมการศึกษาทางไกล
2.7 ลดเวลาเรียนของเด็กไทย
- ปรับลดเวลาเรียน เน้นวิชาหลักช่วงเช้า และจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วงบ่ายเริ่ม
ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
- จัดระบบการเรียนในโรงเรียนนาร่อง 3,500 โรง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (2559 – 2563)
3.1 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้า
- การสร้างโอกาสระดับกลุ่ม/พื้นที่
- ค่าใช้จ่ายและระบบสนับสนุน
- การรับนักเรียน
- ลดปัญหาออกกลางคัน
3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- คุณภาพโรงเรียนแต่ละประเภท
- การเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การผลิต
- สรรหา
- พัฒนา
- ขวัญกาลังใจและความก้าวหน้า
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
- ICT เพื่อการบริหาร
- ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
- การพัฒนาสื่อ ICT
3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารสู่อาเซียนและสากล
- ภาษา
- อาเซียน
- ขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- การบริหารส่วนกลาง

- การบริหารเขตพื้นที่
- การพัฒนาโรงเรียนและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
- ระบบธรรมาภิบาล
3.7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
- ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. ปรับหลักสูตร
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ปฏิรูประบบการสรรหาและพัฒนาครู
1. ระบบการสอบ การสรรหาเข้าสู่ตาแหน่ง
2. การพัฒนาครูแบบออนไลน์
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
1. จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ.
2. พัฒนาระบบสภาการศึกษาจังหวัด ปรับระบบเขตพื้นที่
3. พัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ ระดับสูง
ขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิดเพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับ ความแข็งแกร่งมาตรฐานวิช าชีพครูและผู้ บริห ารสถานศึกษา ให้ ครูเป็นผู้ ที่ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถ
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ
กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุง่ สร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเปูาประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และการทา
งานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย 12
ประการ
1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนว เพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรม เพือ่ ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน
ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
1.2.3 ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ใน การจัดการเรียนรู้ได้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA
และระบบการทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ในการ พัฒนาการเรียนรู้
ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง
1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับ
มัธยมศึกษา
1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้
มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลปูอนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน

2. สร้างแนวร่วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เปูาประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค
เปูาประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชน และ
บริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเอง และสร้าง ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทาของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบ
อาชีพของผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความ
เป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ เป็นการเฉพาะ
ตามภาพของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้ ผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ์

2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปูาประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เปูาประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวน
ครูไม่เพียงพอ
1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1
รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วย
สอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ
เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการทางานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ\
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน
การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของ
โรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน

5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็นของโรงเรียน และสังคม
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย
โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ จัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปูาประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปูาประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปูาประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามี
ความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจาเป็น และ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ การ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มี
ความ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับ
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องผลผลิตสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
รัฐบาล
จุดเน้นการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กาหนดจุดเน้นการดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียน
ได้ด้านคานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริม
ให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง
พอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทา
งานและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
บุคคลองค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และ
การวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุก
ภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน

2.4 องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องการวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กาหนดไว้ จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
- นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
- นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5
โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
- นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
กาหนด
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50
โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
- นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
- มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียนทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
- ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
- ครูกลุ่มเปูาหมาย จานวน 123,688 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดใน
ระดับดีขึ้นไป
- ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จานวน 225 เขต สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา

- ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่ม 10% ล่าง จานวน
3,000โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดีประจาตาบล) มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 225 เขต มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการศึกษาพิเศษบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์การกระจายอานาจที่ร้อยละ 50
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
- สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลมีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป
ร้อยละ 80
- หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมี
ผลงานที่เป็นเลิศ
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้o
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลงมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดับทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนสอดแทรกใน
กิจวัตรประจาวันของนักเรียนซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการดาเนินการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
แต่ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในการประเมินได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นรายพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษา ดังนี้

1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
2) ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
4) ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)
สาหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2552
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อ มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมกรบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกันและศึกษาในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2560
วิสัยทัศน์
“ปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ และสังคม สันติสุข”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน
และประชาชน
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ การผลิตและบริการผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1.1 ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
1.2 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
เป้าประสงค์ เพิ่มมูลค่าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้าและตลาด
2.3 พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน
2.4 เพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเป็นสุข สังคมสันติสุข
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้
3.3 สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองน่าอยู่

ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 - 2562
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี (SWOT Analysis)
และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2562 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานีมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้คุณภาพและอยู่ในสังคมสันติสุข
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ บริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทิศทางการวางแผนการดาเนินงานของโรงเรียนวัดอัยยิการาม
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
“ การศึกษาคือ การดาเนินการให้นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การมีวินัย มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีสุขภาพแข็งแรงสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
คาขวัญโรงเรียน
“ วิชาการดี มีวินัย ว่องไวกีฬา แก้ปัญหาได้ดี ”

คติพจน์โรงเรียน
“ สุสิกโข ลภเต ปัญญ ” “ ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา ”
ปณิธาณของโรงเรียน
“ 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

เป้าประสงค์
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
เป้าหมายและตัวชี้วัดของผลผลิต โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอัยยิการามได้กาหนดเปูาหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
จุดเน้นโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนมีความ
สานึกในความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ และอยู่
อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public
Mind)

มาตรการ
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสานึกความเป็นชาติ
ไทยในสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคม
ศึกษาประชาธิปไตยมีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

- ส่งเสริมการดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลสถานศึกษาจาก
สถานศึกษาแบบอย่างเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสานึกใน
ความเป็นไทย

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคมศึกษา
ประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้แก่
ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาด
สามัคคีมีน้าใจ) และกตัญญู
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่าเสมอ
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนเข้าร่วมและ ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นโรงเรียน

มาตรการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการของ
โรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
จุดเน้น
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ด้วยทางเลือกที่
หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็ก
ตกหล่น ออกกลางคัน
ส่งเสริมการเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพ (Alternative
Access)

มาตรการ
-เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริมสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อัตราการออกกลางคันลดลง
- อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 สูงขึ้น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาสังคม

- ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลงร้อยละ 100

- ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กเรียนร่วม

- ร้อยละ 100 ของเด็กเรียนร่วมได้รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น

- ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับผู้พิการ

- ร้อยละ 100 ของผู้พิการมีความพร้อมเข้า
เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
- ร้อยละ 100 ของผู้พิการผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
-ร้อยละ100 ของผู้พิการที่จบการศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของผู้พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพตามกาหนดเวลา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และ
ด้านสมรรถนะครู บุคลากรอย่างเป็นระบบ
จุดเน้น
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยน แปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ASEAN Community)

2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
(EQ:Emotion Quotient)
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็นและนักเรียนชั้นระ
ถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่าน
คล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
(literacy , Numeracy &
Reasoning Abilities)

มาตรการ
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะภาษาที่สอง
และมีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- โรงเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และระบบเศรษฐกิจสังคม
พหุวัฒนธรรมรองรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตในการรับมือกับภัย
พิบัติได้
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
รับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

- โรงเรียนวัดอัยยิการาม ผ่านการพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านบุคคลในระดับดีมาก
- ครูและบุคลากรผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้ความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาหาความรู้และเข้าศึกษาต่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดเตรียมความ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
พร้อมปฐมวัยตามเปูาหมาย เกณฑ์ ตัวชี้วัด
การสอนปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาตามกาหนดเวลาของ
หลักสูตร
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการ - ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลข
คล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลาอ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย
วันละ60 นาที

จุดเน้น

4.
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการ
ทดสอบระดับ ชาติ (O-NET)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
(Student Achievement)

มาตรการ
- ระบบการวางแผนพัฒนา
นักเรียนทุกด้านมี โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน โครงการเสริม
ศักยภาพสถานศึกษาเน้นพัฒนา
นักเรียนเตรียมพร้อมสู่การ
เปลี่ยนแปลง อย่างเป็น
มาตรฐาน
- เร่งรัดพัฒนาการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเปูาหมายหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100ของนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนพัฒนา แก้ปัญหา ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระโดยเน้น
5
กลุ่มวิชาหลักได้แก่
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทยสังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

-ร้อยละ80ของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-ร้อยละ80ของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา

ส่งเสริมการจัดการศึกษา - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
ให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์ที่4 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการเรียนการสอน
จุดเน้น
1. นักเรียนมีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศิลปะศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
(Excel to Excellence)

มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นป.1 ป.2
และ ม.1 ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นป.1 ป.2
และ ม.1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์
พกพาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1 : 10
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้
สถานศึกษาเลือกใช้อย่างหลากหลาย

-พัฒนาระบบการให้บริการด้าน - ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้และเข้า
การเรียนรู้การค้นคว้าทางด้าน ใช้ระบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั่วถึง
เทคโนโลยีอย่างทันสมัยและ
ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการกระจายอานาจและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)
จุดเน้น
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งและได้รับ
การรับรองจากการประเมิน
จากหน่วงงานทั้งภายในและ
ภายนอก(Quality Schools)

มาตรการ
- พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ
- สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้รับการรับรองคุณภาพ
ระดับ ดีขึ้นไป
- พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่ - สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ให้ดียิ่งขึ้น
- นิเทศ กากับ ติดตาม
- สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ความก้าวหน้าของงานด้านต่าง ช่วยเหลือการดาเนินงานให้มีคุณภาพ
ๆและให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทุกด้าน

จุดเน้น
มาตรการ
2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม มี พัฒนาการบริหารจัดการของ
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- โรงเรียนวัดอัยยิการาม ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
- ร้อยละ100ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

นโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษา
โรงเรียนได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานใน
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 นโยบายการจัดการศึกษา
 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
 เร่งรัดการปูองกันแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบแผนผังหลักการจัดรูปแบบอาคารสถานที่ คุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์ทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต เร่งรัดปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงามและปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
และเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตแก่บุคลากรในโรงเรียน

 แนวทางในการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานในการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายที่กาหนด จึงมีการดาเนินงาน
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ปรับปรุงระบบการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ควบคุมจานวน
นักเรียนให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพในการจัดการศึกษา
 จัดให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝุาย มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอน ร่วมลงทุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ
 ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้
ความสาคัญกับประบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป การบันทึกและการบริการข้อมูลที่
รวดเร็ว แม่นยา ถูกต้อง
 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เปูาหมาย คุณภาพ จัดให้มีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 นิเทศติดตามกากับดูแลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
 จัดระบบการนิเทศภายในให้เอื้อต่อการปฏิบัติการร่วมมือช่วยเหลือระหว่างผู้บริหารกับ
ครูผู้สอน และระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนางานทั้งระบบมีเปูาหมายร่วมกัน
คือ คุณภาพนักเรียน
 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของครู เสริมสร้างจิตสานึกในหน้าที่
ความรัก ความศรัทธาและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อ
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธ รรมจริ ย ธรรม
มีพฤติกรรมและเจตคติที่เหมาะสมทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีกระบวน
การขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 กาหนดแผนผังหลักการจัดวางอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เหมาะสมชัดเจน
กาหนดรู ปแบบอาคารให้ส ามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้นค่า จัดสร้างอาคารตามแผนผังหลักที่
กาหนด จัดระบบถนนและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมกับสภาพอาคาร สะดวกต่อการใช้และปลอดภัย ปลูกไม้
ยืนต้นและจัดทาสวนหย่อมเพื่อความร่มรื่นสวยงาม จัดสร้างระบบระบายน้าให้สามารถระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 องค์กรเพื่อการบริหาร
โรงเรียนได้วางระบบการบริหารองค์กรที่มีสายงานการบริหารที่ชัดเจน เป็นระบบที่
สามารถบริหารจัดการในภารกิจของแต่ละส่วนได้อย่างคล่องตัว มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์พัฒนางาน โดย
เน้นการบริ หารแนวราบเกิดการปฏิ บัติงานที่มีการประสานแนวคิด ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่เปูาหมาย
ความสาเร็จในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบติดตาม กากับ เร่งรัดคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจัดแบ่งระบบงานเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณการเงินและ
ระบบบัญชี และงานบริหารทั่วไป แต่ละงานประกอบด้วยงานย่อยต่างๆ ที่จะปฏิบัติภารกิจให้งานแต่ละงาน
เกิดความสมบูรณ์ ในหน้าที่และความรับผิดชอบ

 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดอัยยิการามเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2551 โดยได้ดาเนินการบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม นั่นคือครู ผู้บริหาร นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนทุก
ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร โรงเรียนได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของโรงเรียน และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 การนาหลักสูตรไปใช้ ได้เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาแกนกลาง ปี 51 ในปี
การศึกษา 2553 เพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย 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 แล้วสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างต่ อเนื่อง
พร้อมวางแผนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ได้กาหนดให้มีโครงการ
ศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลและเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการหลักสูตรใน 6 ด้าน คือ
1) เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2) ด้านสื่อและเอกสารประกอบหลักสูตร
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
4) ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้
5) ด้านสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียน
- ความรู้ความสามารถ
- คุณลักษณะ
- คุณภาพชีวิต
สาหรับผลการนิเทศติดตามผลและการศึกษาผลการใช้หลักสูตรในทุกปีจะมีการนาผลมาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 การบริหารงานบุคลากร 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
ประเมิ น ผลการนิ เทศโดยการประเมิ น คุณ ภาพการปฏิบั ติ การสอนทุก ปี การศึก ษา โดยใช้แ บบประเมิ น
มาตรฐานการสอนของโรงเรียนทาการประเมิน
ผลการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยผลกาประเมินมาตรฐานการเรียนการสอนของครู พบว่าผ่านเกณฑ์
คุณภาพมากกว่าร้อยละ 100
 การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิรูป
การเรียนรู้และบารุงขวัญกาลังใจบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการดาเนินการ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการดาเนินงานการศึกษา
หลายด้าน คือ ใช้ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
ใช้ในการวางแผนพัฒนานักเรียน ทั้งระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ใช้ผล
การประเมิ น มาตรฐานการสอนของครู วางแผนการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องครู ซึ่ ง จะมี
รายละเอียดทั้งรายบุคคล รายด้านพฤติกรรมการสอน และภาพรวมของโรงเรียน ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้าน
วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อวางแผนการจัดหาและบริการแก่บุคลากรทั้งนี้โรงเรียนได้พยายามอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาจัดเก็บและนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด


 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
โรงเรียนสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมผู้ปกครองประจาปี
การศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมวันสาคัญ การส่งนักเรียนร่วมแสดงความรู้ความสามารถ และ
ร่วมกิจกรรมในชุมชน การจัดทาวารสาร การจัดส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมชุมชน การร่วมปฏิบัติภารกิจกับ
หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ตามโอกาสและภาระหน้าที่ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ
ถึงผลงานของโรงเรียน คือ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้น
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ของโรงเรี ย นอย่ า งมี เ ปู า หมายทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน ตั้ ง แต่
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) โรงเรียนวัดอัยยิการาม
วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนวัดอัยยิการามบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พัฒนา
นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ รู้จกั ใช้และอดออม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ใช้
อย่างมีคุณภาพศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้และศรัทธาในวิชาชีพครู”

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

ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์
โครงการ
ปฐมวัย

ขั้นพื้นฐาน

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

1.โครงการคุณธรรมฯ

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

ผู้เรียนในเขต พื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษา
ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเสมอภาค

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.สร้างความเสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนที่อยู่
ในเขตบริการของ
โรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีคุณภาพ

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

คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3.พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ด้านผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ และ
ด้านสมรรถนะครู บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ

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

สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานและขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เร่งรัดพัฒนาความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่ สาร และการเรียนการ
สอน

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

รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการและงบประมาณระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดอัยยิการาม ปีการศึกษา 2559
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาส พัฒนาระบบดูแล
ทางการศึกษาให้ทั่วถึงลด ช่วยเหลือนักเรียน
การเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนสมรรถนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนา
ความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
การเรียนการสอน

กิจกรรม/รายละเอียด

งานที่รับผิดชอบ
บริหารงานทั่วไป

- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
- กิจกรรมเยื่ยมบ้าน
นักเรียน
- กิจกรรมสารสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน
งานวิชาการ
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

นางจรรยา พรสิงห์

4,000

นางสาวอัจฉราพร งาม
สง่า
นาง จรรยา พรสิงห์

1,000

นาวสาวมณีรัตน์
นางจรรยา พรสิงห์

2000

นางสาวอัจฉราพร งาม
สง่า

10,000

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
รร. ข้อที่ 2 3 9 10
11
มฐ.สพฐ. ข้อที่ 2 3

1000

รร. ข้อที่ 3 4
มฐ.สพฐ. ข้อที่ 1

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กิจกรรม/รายละเอียด

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนสมรรถนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนา
ความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
การเรียนการสอน

-กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
นิสัยที่ดี

ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง การละเล่นของ
การศึกษาให้ทั่วถึงลดการ เด็กไทย
เหลื่อมล้า ผู้เรียน ได้รับ
โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า
เต็มตามศักยภาพ

- กิจกรรมเคลื่อนไหว
เข้าจังหวะ
- กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
- กิจกรรมกีฬาสามัคคี พี่กับ
น้อง
- กิจกรรมแม่ไม้มวยไทยเสริม
สร้างสุขภาพ

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

บริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัจฉราพร งาม
สง่า

นางประยงค์ อัสสาไพร
นางสาววรางคณา
สมภาร

งบประมาณ
10,000

5,000

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
รร. ข้อที่ 3 4
มฐ.สพฐ. ข้อที่ 1

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

กลยุทธ์สถานศึกษา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

โครงการ

กิจกรรม/รายละเอียด

พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ

งานที่รับผิดชอบ
วิชาการ

- กิจกรรมปรับพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาทักษาการฟัง
และการพูดภาษาต่างประเทศ
โดยเจ้าของภาษา
- กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา พรสิงห์

งบประมาณ

สอดคล้องกับ มฐ.รร.
มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 1-4
7-11

นางประยงค์ อัสสาไพร
นางสาวกมลพร วัฒน
จันทร์

นางสาววรางคณา สมภา
นาง

มฐ.พฐ ข้อที่ 1-4
7-11

โครงการและงบประมาณระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของโรงเรียนวัดอัยยิการาม ปีการศึกษา 2559
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เสริมสร้างศักยภาพ
3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน สถานศึกษา
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 นิเทศภายใน
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียน
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอาคารเรียน
ห้องเรียน สิ่งแวดล้อม สวยงาม สะอาด
และปลอดภัย
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเปิดบ้านอัยยิกา
กิจกรรมที่ 9-10 กิจกรรมบริหาร
ควบคุมการเงินและพัสดุ

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นางทิวาพร
นางทิวาพร
นายชัชพงศ์
นางวัลลี
นางสาวอติภา
นางวัลภา
นางสาวมุกดา(แพร)
นายทวี

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
การศึกษาตามมาตรฐาน
เรียนรู้
การศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ 8 กลุ่มสาระ
และการทดสอบระดับชาติ
กิจกรรมที่2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ และสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา

ทางด้านการอ่าน
การเขียน การคิดคานวณ และ
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

งบประมาณ

นางทิวาพร (หัวหน้า)
- หัวหน้ากลุ่มสาระ

2,941,700

ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 3 4 5
6 8 13 14 15

9,700

ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 3 4 5
6 8 13 14 15

- อ.บุศริน

- หัวหน้ากลุ่มสาระ

งานวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวิจัยของ
สาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมพัฒนาทักษะ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

ผู้รับผิดชอบ

นายชัชพงศ์
(หัวหน้า)
ครูประจากลุ่มสาระ
ทุกสาระ

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา การบูรณาการ การ
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ เรียนรูส้ ู่ประชาคม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ผู้นาลูกเสือ – เนตรนารี
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย

กิจกรรม
จัดกิจกรรมการให้ความรู้และแสดง
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง อาเซียน
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้
-จัดประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่อง
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง
- จัดวันอาเซียน มีการประกวด
แข่งขัน เรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
- จัดแสดงความสามารถของนักเรียน
ในความรู้เรื่องของอาเซียน

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

งบประมาณ

น.ส.น้าฝน(หัวหน้า)

8,740

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา

งานวิชาการ
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
- การเข้าค่ายฝึกอบรมผู้นาลูกเสือ/
เนตรนารี
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

ผู้รับผิดชอบ

นางปวีร์ทิพย์
(หัวหน้า)
น.ส.สมรศรี
นายณรงค์
นายสุวรรณ
น.ส.พรพชร

16,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ร.ร. ข้อที่ 3 4 5
11 13และ 15 
สมศ. ข้อที่ 3 912มพฐ ข้อที่ 3
4 5 11 13-15

ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 1-6
,10 ,13

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา การเข้าค่ายพักแรมและ
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ ฝึกอบรมลูกเสือ/เนตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นารี
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ
-กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารีสารอง
ป.1-3 (Day Camp)
-กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ
ป.4 (Day Camp)
-กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ ป.5– ป.6
-กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1– ม.3

งบประมาณ
140,000

นางสาวเสาวลักษณ์
และคณะ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 1-6
,10 ,13

นางสาวสุพัตรา

นางธัญชพร

นางปวีณ์ทิพย์
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา บูรณาการการเรียนรู้ตาม
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ หลักปรัชญาของ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย

งานวิชาการ
- จัดกิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นายนิรัน(หัวหน้า)
ครูประจาวิชา

69,000

ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 3 4 6
8 10 11 13-15

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ
เสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กในวัย
เรียนที่อยู่ในเขตบริการ
ของโรงเรียนได้เข้าเรียน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
มีคุณภาพ

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบการ
เรียนรวม
โรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่วมและห้องเรียน
คู่ขนาน

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1จัดฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพิเศษเพือ่ คัด
กรองนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ และการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่
ครูผู้สอนเด็กพิเศษในโรงเรียนทีจ่ ัดการ
เรียนร่วม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
รวมและเรียนร่วมให้กับบุคลากร
จานวน 80 คน
กิจกรรมที่ 2การดาเนินการคัดกรอง
ประเมินความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียน และจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP)
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษห้องเรียน
คู่ขนานและเรียนร่วมห้องเรียนปกติ

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

งานวิชาการ

นางปวีณ์ทิพย์
(หัวหน้า)

13,000

ครูประจาชั้นและ
ประจาวิชา

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
 ร .ร.สมศ .
สพฐ ข้อที่ 115 การจัดการ
เรียนร่วม ม.1-4

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

นางสาวสมรศรี
และคณะ
ศิริรัตน์/ศิริวรรณ
น.ส.ปราถนา
นายณรงค์
น.ส.สมรศรี
น.ส.กมลพร

160,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

กิจกรรมที่4 กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศ
ให้กับนักเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันงานทักษะ
วิชาการ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการบริหาร
จัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ 3. ห้องสมุดมาตรฐาน
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ

วิชาการ
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่
นิทานคุณธรรมสองภาษา
E-Library
ยอดนักอ่าน

ร.ร. ข้อที่ 3-6 11 1315 สมศ. ข้อที่ 3 912 มพฐ ข้อที่ 3-6

11 13-15

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมและพัฒนา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนโดยเจ้าของ
ภาษา (ห้องเรียนปกติ)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

งานวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาต่างประเทศ (IEP) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา
กิจกรรมที่2 การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรี
(หัวหน้า)

งบประมาณ
3,356,500

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
ร.ร.  สมศ.
มพฐ ข้อที่ 3 4 5

6 8 13 14 15
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี
(หัวหน้า)
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

336,000

ร.ร. สมศ.
มพฐ ข้อที่ 6 5 4 3
15 14 13 8

กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนสมรรถนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ

โครงการ
การพัฒนาครูผู้สอนวิช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม
ศึกษา และ ศิลปศึกษา
ชั้น ป.๑ และ ป. ๔โดย
รูปแบบ English
Bilingual Education
(EBE)

โรงเรียนในฝันและ
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวาง
แผนการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาในการเรียนการสอน
รูปแบบ English
BilingualEducation (EBE)
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนการสอนที่
บูรณาการการเรียนการสอนรูปแบบ
English BilingualEducation (EBE)
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการเรียนรูปแบบ English
BilingualEducation (EBE)

นางเสาวลักษณ์
(หัวหน้า)

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

๑๐,๐๐๐

คณะครูประจาวิชา

งานวิชาการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
สู่มาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ

นางปวิตรา

400,000

ร.ร.ข้อที่ 3
สพป.ข้อที่ 3
สพฐ. ข้อที่ 4

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมและ
ตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาศักยภาพครู
พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการสรรหาครูใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เตรียมความพร้อม
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ ป้องกันภัยพิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงความสมานฉันท์
สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

สุมามาลย์ (หน.งาน)
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีและเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึน้
3. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
4. กิจกรรมสวัสดิการเงินกู้

บุคคล

กิจกรรมจัดจ้างคัดเลือกครูในสาขาที่
ขาดแคลน

บุคคล

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
บริหารทั่วไป
ป้องกันอุบัติภัยนักเรียนชั้น ป.5 – ป.
6 และ ม.1-ม.3

สุมามาลย์

ครูมานพ

100,000

มฐ. 7 ,14,15

5,000

มฐ. 7 13-15

20,000

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

11,13-15

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 บริหาร
13. โครงการบริหารงาน 1. ขั้นวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ งบประมาณและพัสดุ
เพื่อการศึกษา
2.1 จัดสรรงบประมาณ
(นางพยอม ภูผินผา)
2.1.1 ค่าตอบแทน
2.1.2 ค่าใช้สอย
2.1.3 ค่าวัสดุ
2.1.4 ค่าสารณูปโภค
3. ขั้นติดตามประเมินผล

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

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

งบประมาณ
3,000

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

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

4. เร่งรัดพัฒนาความ
โครงการพัฒนาระบบ
พร้อมในด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ การสื่อสาร
และการเรียนการสอน
( สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ1 สพป ปท. 1 )

5. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (
SBM )

โครงการสารสัมพันธ์
ชุมชน /ท้องถิ่น

กิจกรรม
1. กิจกรรมการจัดหาและพัฒนา
อุปกรณ์เทคโนโลยี
2. กิจกรรมการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ
3. กิจกรรมสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. กิจกรรมระบบสารสนเทศ
นักเรียนรายบุคคล
5.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลวัดและ
ประเมินผลทางโปรแกรม GPA
6.กิจกรรมการจัดระบบสารสนเทศ
บุคลากร P-OBEC
1. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
3. กิจกรรมให้และรับบริการการ
ช่วยเหลือชุมชน

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

บริหารทั่วไป

นิภา (หน.งาน)
1.นิภา
2.จันทรา,สุภาภรณ์
3.สมชาย
4.นิภา
5.นิภา

บริหารทั่วไป

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

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

สร้างความเสมอภาคและ ระบบดูแลช่วยเหลือ
โอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียน
เด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน ได้เข้า
เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมป้องกันช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นฤมล
(หัวหน้า)
นางสาวนฤมล
นายกรรวี และ
นางสาวพรพชร
ยอดวัน

และกลุ่มที่มีปัญหา
- การคัดกรองนักเรี ยน
- กิจกรรม จัดค่ายพัฒนาการ
คิดให้เหมาะสมกับวัย
- จัดหาทุนการศึกษาสาหรับ
เด็กเรียนดีและมีจิต

ครูประจาชั้น
นางปวีณ์ทิพย์ อ้น
ลาพอง
น.ส.สายฝน สุขจิต

สาธารณะ
- กิจกรรมแนะแนว

นางสาวสุวภา

งบประมาณ
100,000

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
 ร.ร.  สมศ. 
มพฐ ข้อที่ 1 6 13-

15

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

กิจกรรม
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมของสมาชิกสภานักเรียน
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
- เสียงตามสาย
พอเพียง ความสมานฉันท์
- กิจกรรมหน้าเสาธง
สันติวิธี วิถีประชิปไตย
- เรื่องเล่าเช้านี้
- พี่ดูแลน้อง
- ลูกอัยยิกาคิดดี สานึกดี
- ปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมร่วมกับโครงการต่างๆ
ของโรงเรียน
ข้อที่ 1พัฒนาคุณภาพและ สารสนเทศเพื่อการ
มาตรฐานการศึกษาทุก
บริหาร
ระดับตามหลักสูตร และ
1 กิจกรรมการจัดทาสามโนนักเรียน
ส่งเสริมความสามารถด้าน
2 กิจกรรมการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
3 กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือ
เครื่องมือในการเรียนรู้
นักเรียนขาดแคลนยากจน
4 กิจกรรมจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน

งานที่รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

น.ส.นฤมล
(หัวหน้า)
นางปวีณ์ทิพย์
นางสาวสมรศรี
นางสาวพรพชร
นายกรรวี
นางสาวนิภา
นางสาวสายฝน
คณะสภานักเรียน

5,500

นางสาวบุศริน
(หัวหน้า)
นายณษกฤษ
นางจีรภา
นางรจนา

4,000

นางบุศริน

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
 ร.ร.  สมศ. 
มพฐ ข้อที่ 1- 6

,10,13

มาตรฐานที่ 12 ตัว
บ่งชี้ที่ 12.3

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โครงการสืบสานประเพณี
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย

กิจกรรม
1. กิจกรรมวันสาคัญ
วันวิสาขบูชา
วันไหว้ครู
วันต่อต้านยาเสพติด
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอาเซียน
วันแม่แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์
วันปิยมหาราช
วันลอยกระทง
วันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันเด็กแห่งชาติ
วันมาฆบูชา
2.ส่งเสริม สืบสานดนตรีพื้นเมือง
3.ส่งเสริม งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เอกลักษณ์ไทย

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป นางสุมิตรา คงสืบ
(หัวหน้า)
นางสาวสุวภา
นางธัญพร
นายชวาล
นางสุมิตรา
นางสุมิตรา
นางสาวน้าฝน
นางอุลัยรัตน์
นายมานพ
นางสาวประวีณา
นางสาวสุมนา
นายนิรัน
นางสาวสันต์สินี
นางสาวนิภา
นางสาวอุษา
นางสาวนฤมล
.นายกรรวี

งบประมาณ
152,530

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
 ร.ร. ข้อที่ 2, 6,
14  สมศ.ข้อที่
...........  มพฐ ข้อ
ที่ 2 ,6 ,14

กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝัง
คุณธรรม ความสานึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดภัย
จากยาเสพติดและ
อบายมุข

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป น.ส.วัลลี
- ดาเนินงานห้องเรียนสีขาว
ครูประจาชัน้
- สร้างความรู้ สร้างความตระหนัก

-

-

-

ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งเสริม งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เอกลักษณ์ไทย
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอด
ยาเสพติด
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดให้กับนักเรียน
นักเรียนแกนนาหรือจิตอาสาใน
การดาเนินงานด้านยาเสพติด
เครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม To Be Number one

ครูนฤมล
ครูกรรวี, สุมนาและ
ครูวัลลภา
ครูทวีและคณะ

ครูนฤมล
ครูชวาล

ครูอัฐษฎากรณ์
ครูนิรัน
ครูอัฐษฎากรณ์

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ
 ร.ร.  สมศ. 
มพฐ ข้อที่ 1 13-15

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ธนาคารโรงเรียนวัด
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ อัยยิการาม
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่ 1 เร่งรัด เตรียมความพร้อม
การปฏิรูปการศึกษาโดย ป้องกันภัยพิบัติ
ยึดคุณธรรมนาความรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสุจริต
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม
- จัดอบรมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธนาคารให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ
การรับฝาก-ถอนเงิน ตาม
รูปแบบของธนาคาร
โรงเรียน
ดาเนินการตามโครงการเตรียมความ
พร้อมปูองกันภัยพิบัติ

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

นางทิวาพร
น.ส.สายฝน
น.ส.พรพชร
น.ส.นันทิดา
และคณะครูเวร

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

นายอัฐษฏากรณ์
เสืออินทร์

40,000

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

น.ส.อติภา
(หัวหน้า)
น.ส.ดวงแก้ว และ
คณะ
น.ส.อติภา และ
คณะ

35,000

 ร.ร. ข้อที่ 2, 6,
14 สมศ.ข้อที่
มพฐ ข้อที่ 2 ,6
,14

- การจัดกิจกรรมการบูรณา กลุ่มบริหาร
การการเรียนการสอน
ทั่วไป
- กิจกรรมการจัดค่ายบูรณา
การโรงเรียนสุจริต ป.5 – 6
- กิจกรรมการจัดค่ายบูรณา
การโรงเรียนสุจริต ม.1-3

กลยุทธ์สถานศึกษา

โครงการ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ สถานที่ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

โครงการสรรหาครูใน
3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน สาขาวิชาที่ขาดแคลน
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ (
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ ข้อ3 สพป ข้อ4 )

กิจกรรม

งานที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สอดคล้อง
กับ มฐ.รร. มฐ.สพฐ

นายทวี
(หัวหน้า)
นายชวาล อ่อน
แสง
นายอัฐฏากรณ์
เสืออินทร์

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสวนหย่อม
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ นายบุญชู ดาว
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ขุนทด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดจ้างคัดเลือกครูในสาขาที่
ขาดแคลน

บุคคล

สุมามาลย์

5,000

มฐ. 7 13-15

ส่วนที่ 4
การบริหารสู่การปฏิบัติ
หลั ก การและแนวทางของโรงเรี ย นในการควบคุ ม ประเมิ น ผล โดยการ การก 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 งานโครงการ ใน
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

แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. .................
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
ลักษณะโครงการ  โครงการงบพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ.................................................................................................................
กิจกรรมที่กาหนด

เวลาที่
กาหนด

เป้าหมาย เวลา เป้าหมาย
ที่กาหนด ที่ปฏิบัติ ทีท่ าได้

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดาเนินงาน
1. งบประมาณ
2. กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละของกิจกรรมที่
กาหนด
1.1 งบประมาณ.......................บาท
2.1 การเตรียมการร้อยละ........................
1.2 เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน..................บาท 2.2 การปฏิบัติงานหลักร้อยละ............................
1.3 งบประมาณคงเหลือ........................บาท
2.3 การติดตามประเมินผลร้อยละ..............

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

คาชี้แจงแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
1. ประจาภาคเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามภาคเรียนที่รายงาน
 ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
2. ลักษณะโครงการ ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบพื้นฐาน หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ที่ได้รับ
งบประมาณพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์ หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ที่
ได้รับงบประมาณตามกลยุทธ์
3. กิจกรรมที่กาหนด
ระบุเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญ เช่น จัดอบรม สร้างเครื่องมือวิจัย ผลิตสื่อต้นแบบ ไม่ต้องแจ้งกิจกรรมที่
เป็นขั้นตอนการดาเนินการตามปกติ เช่น ขออนุมัติโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงาน
4. เวลาที่กาหนด
ให้ระบุวันที่หรือเดือนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้น ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
5. เป้าหมายที่กาหนด
ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรม เช่น จานวนห้องเรียน จานวนคน จานวนเล่ม จานวนครั้ง
6. เวลาที่ปฏิบัติ
ให้ระบุวันที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย –
7. เป้าหมายที่ทาได้
ให้ระบุจานวนหน่วยของกิจกรรมตามข้อ 5 ที่ปฏิบัติได้จริง ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เขียนเครื่องหมาย8. ปัญหาและอุปสรรค
ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้านเวลาและ
จานวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนด อาจมีหรือไม่มีก็ได้
9. ข้อเสนอแนะ
ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
10. สรุปผลการดาเนินงาน
10.1 งบประมาณ
งบประมาณ ให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจานวน
สะสมถึงภาคเรียนที่รายงานงบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด
10.2 กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ให้ผู้ประสานงานโครงการประเมินว่าได้ดาเนินการแล้วคิดเป็นร้อย
ละเท่าใดของกิจกรรมทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เช่น ภาคเรียนที่ 1 การเตรียมการได้ร้อยละ
100 การปฏิบัติงานหลักได้ร้อยละ 30 และการติดตามประเมินผลร้อยละ 10

แบบรายงานการสิน้ สุดโครงการ ประจาปีบประมาณ 2559
โครงการ..................................................................................................................................................
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
ลักษณะโครงการ  โครงการงบพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ.............................................................................................
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่................เดือน........................................พ.ศ................
ข้อค้นพบ

ปัญหาและอุปสรรค

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ................................บาท
เบิกจ่ายหรือก่อนี้ผูกพัน............................บาท
งบประมาณคงเหลือ....................................................บาท

ข้อเสนอแนะ

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

คาชี้แจงแบบรายงานการสิ้นสุดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
1. ภาคเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามภาคเรียนที่รายงาน
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
2. ลักษณะโครงการ ให้ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามลักษณะโครงการ
 โครงการงบพื้นฐาน หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
ที่ได้รับงบประมาณพื้นฐาน
 โครงการงบตามกลยุทธ์ หมายถึงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2559 ที่ได้รับงบประมาณตามกลยุทธ์
3. ข้อค้นพบ
ให้แสดงถึงข้อค้นพบที่ได้จากการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
4. ปัญหาและอุปสรรค
ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งด้าน
เวลาและจานวนหน่วยของกิจกรรม ต้องมีระบุไว้ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนด อาจมีหรือไม่มีก็ได้
5. ข้อเสนอแนะ
ให้แสดงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
6. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ ให้กรอกจานวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กรอกจานวนที่ใช้ไปทั้งหมด
งบประมาณคงเหลือ ให้กรอกจานวนที่คงเหลือทั้งหมด
...............................................................

แบบประเมินโครงการ โรงเรียนวัดอัยยิการาม
กลุ่มบริหาร/งาน.............................................................................
**********************
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 เปรียบเทียบกับเปูาหมายด้านปริมาณ
( ) สูงกว่าเปูาหมาย
( ) เท่ากับเปูาหมาย
( ) ต่ากว่าเปูาหมาย
5.2.3 ผลการดาเนินการ เปรียบเทียบกับเปูาหมายด้านคุณภาพ
( ) 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
(..............................................)

แบบสรุปประเมินกิจกรรมในโครงการ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต2
........................................................................................................................................
ชื่องานกิจกรรม .................................................................................................................
ในโครงการ .......................................................................................................................
ลักษณะกิจกรรม / โครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
เป้าหมาย
............................................................................................................................ ........................................
....................................................................................................................................................................
เริ่มกิจกรรม วันที่ ...................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................
เสร็จกิจกรรม วันที่ ...................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................
1. ภาวะแวดล้อม
ระดับคุณค่า
มาก ปาน น้อย
กลาง

ภาวะแวดล้อม

น้อย
มาก

1.1 ความสาคัญที่ต้องดาเนินกิจกรรมนี้
1.2 สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรฐาน สพฐ.
1.3 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
1.4 ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุตามเปูาหมาย
2. ปัจจัย/ทรัพยากร
ปัจจัย/ทรัพยากร
เป็นไปได้ตาม
แผน
2.1.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.2.นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
2.3.งบประมาณ
2.4.งบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
2.5.ระยะเวลาดาเนินการ
2.6.สถานที่ดาเนินการ

ระดับคุณภาพ
ไม่เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
แผนแต่
แผนควร
ดาเนินการได้ ปรับปรุง

3. การดาเนินงาน ขั้นตอนและรายการปฏิบัติของกิจกรรม
การดาเนินงาน ขั้นตอนและรายการปฏิบัติของกิจกรรม
ดี
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ปรับปรุง

การเตรียมการ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนในงานกิจกรรม
การประสานงาน
การปฏิบัติเป็นไปตามกาหนด
กระบวนการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ผลผลิต

มาก
ที่สุด

ระดับคุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

4.1 ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์
4.2 ผลที่ได้รับบรรลุตามเปูาหมาย
5. เครื่องมือชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม  มี
โดยใช้  แบบสอบถาม
 แบบสังเกต
 แบบทดสอบ

 ไม่มี
 แบบสัมภาษณ์

6. สรุปการประเมินจากเครื่องมือที่ใช้
จากการใช้ ............................................... สารวจความคิดเห็นของ..........................................
จานวน ................................ คน
ได้ผลการประเมินดังนี้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( ............................................................. )
วันที่ ........... เดือน ............................................. พ.ศ. ...............

