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บทที่ 1 
บทนํา 

 

สภาพทั่วไปโรงเรียนและชุมชน 
 

1.  สถานท่ีต้ังโรงเรียน 
                  โรงเรียนบานตาเรือง  (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  ต้ังอยูเลขท่ี  999  หมูท่ี  3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9  ตําบลปะตง  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย  22180   โทรศัพท  0 - 3938 - 5087   
E-mail  :  bantaruang@hotmail.com    สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.  เขตบริการของโรงเรียน 
                   เขตบริการของโรงเรียน  ประกอบดวยเขตพื้นท่ีการปกครอง  จํานวน  2  ตําบล  5  หมูบาน   ไดแก    

หมูท่ี ตําบล หมูบาน 
2 ปะตง บานคลองกะทา 
3 ปะตง บานตาเรือง 
7 ปะตง บานตาเรืองรุง 

10 ปะตง บานหนองจับเปด 
7 ทับชาง บานซอยสุขสันต 

 
3.  จํานวนประชากรในเขตพื้นท่ี 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนขนาดใหญ  มีประชากร ประมาณ 4,480  คน 
 

4.  ลักษณะภูมิประเทศ 
                 ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนและชุมชนมีลักษณะเปนท่ีราบสลับเนินเขา  และท่ีราบเชิงเขา 
 ทิศเหนือ     -  ติดกับท่ีดินสํานักงานพิทักษปาบานตาเรือง  และท่ีดินของนางมวน  เซงฮวด 
 ทิศใต         -  ติดกับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 114 
 ทิศตะวันออก   -  ติดตอกับสถานีอนามัยตาเรือง  และถนนสายจันทบุรี - สระแกว 
 ทิศตะวันตก   -  ติดตอกับท่ีดินของชาวบาน  
 

5.  การคมนาคมขนสง 
               เสนทางคมนาคมสายหลักคือถนนสายจันทบุรี - สระแกว  ( ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 )  มีถนนลาดยาง
และถนนลูกรังแยกจากถนนสายหลักไปสูหมูบานในเขตบริการ  ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง 

 
6. อาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน   

                อาชีพและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ีภายในเขตบริการของโรงเรียนสวนใหญจะข้ึนอยูกับภาคการ
เกษตรกรรมเปนหลัก  ประกอบดวย  ไมผล  ไมยืนตน  พืชไร  พืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดของหมูบาน เชน  มันสําปะหลัง
ขาวโพด   พริก  ลําไย ยางพารา การเล้ียงโคนม  เปนตน  นอกจากนีย้ังประกอบอาชีพอื่นๆ  เชน   รับจาง   รับราชการ  
เปนตน  แตฐานะของประชากรสวนใหญยากจนเพราะราคาการเกษตรบางชนิดผลผลิต  การเลิกจางงาน  การจางงาน
มีนอย  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดเฉล่ียตอป 25,000 บาท  
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7. ดานสาธารณสุข 
ในเขตบริการของโรงเรียนมีสถานบริการดานการแพทยและสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานตาเรือง และโรงพยาบาลสอยดาว 
 

8. ดานศาสนา 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 98.97  นับถือศาสนาอื่น ๆ รอยละ 1.03 มีประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสงกรานต และประเพณี              
ลอยกระทง 
 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนนักเรียน  จําแนกรายช้ัน  และเพศ  ปการศึกษา  2563 
 

ช้ันเรียน 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  2 2 21 20 41  
อนุบาล  3 2 23 18 41  
รวมระดับกอนประถมศึกษา 4 44 38 82  

ประถมศึกษาปท่ี  1 2 38 42 80  
ประถมศึกษาปท่ี  2 2 40 33 73  
ประถมศึกษาปท่ี  3 2 25 31 56  
ประถมศึกษาปท่ี  4 2 33 29 62  
ประถมศึกษาปท่ี  5 2 26 35 61  
ประถมศึกษาปท่ี  6 2 29 34 63  

รวมระดับประถมศึกษา 12 198 199 397  
มัธยมศึกษาปท่ี  1 2 47 30 77  
มัธยมศึกษาปท่ี  2 2 32 23 55  
มัธยมศึกษาปท่ี  3 2 34 26 60  

รวมระดับมัธยมศึกษา 6 113 79 192  

รวมท้ังหมด 22 355 316 671  
 

หมายเหตุ    ขอมูลโรงเรียนเมื่อ  10  พฤศจิกายน  2563 
 

ตารางท่ี   2  แสดงขอมูลจํานวนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  

ก.   จําแนกตามวุฒิ 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ป. บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญา 
ตํ่ากวา

อนุปริญญา 
รวม 

- 4 - 29 - - 33 
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ข. จําแนกตามวิทยฐานะ 

 
ครู 

พี่เลี้ยง
เด็ก

พิเศษ 

นักการ
ภารโรง 

เจาหนา
ท่ีธุรการ 

ครู
อัตรา
จาง 

พนักงาน
ราชการ 

ครูผูชวย 
ครูไมมี 

วิทยฐานะ 
คศ.2 คศ.3 รวม 

1 - 1 - - 5 6 8 12 33 

 
ค. แผนผังโรงเรียนบานตาเรืองฯ 
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บทที่  2 
ผลการดําเนนิงานในรอบปทีผ่านมา 

 
ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี ่
 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2. ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก  ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  ดีมาก 

 
3. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีเยี่ยม 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีมาก 

 

ผลการดําเนนิงานในรอบปทีผ่านมา 

 จากการวิเคราะหผลของการดําเนินงานตามแผนงานในปงบประมาณ  2563 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน
และปญหาไดดังนี้ 
 1. การบริหารท่ัวไป 
     การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการสามารถปฏิบัติไดตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีต้ังไว
เนื่องจากมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 2. การบริหารวิชาการ 
     การดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียนในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง  โดยในบางระดับช้ันและบาง
กลุมสาระ นักเรียนไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด เชน วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ท่ียังไมนาพอใจ ซึ่งจากผลการวิเคราะหมีสาเหตุเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู ความเสียสละเวลา 
และขาดการดูแลเอาใจจากผูปกครอง 
 3. การบริหารงานบุคคล 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจ และเปนครูมืออาชีพ สงผลตอการพัฒนา
ตนเองและนักเรียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 4. การบริหารงบประมาณ 
     การบริหารงบประมาณ โดยการใชงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ มีความรัดกุมและเปนไปตาม
โครงการอยางแทจริง ทําใหผลสําเร็จของงานสมบูรณ 100 เปอรเซ็นต 
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5. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีการวางระบบการประกันคุณภาพภายใน  ไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานตนสังกัด 

6.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
     สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาในวิชา 

ท่ีสอน  มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอยางสม่ําเสมอ อยางนอยภาคเรียนละ  1 ครั้ง  มีการประเมินแบบวัด  
แบบทดสอบ ของครูทุกคนทุกภาคเรียน จัดการเรียนรูโดยกําหนดเปาหมาย วิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล  ออกแบบ
การเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  จัดเตรียมและใชส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม  ประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

7. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในไกอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับการตรวจสอบและ

รับรองจากหนวยงานตานสังกัด 
 

ความตองการพฒันาการจัดการศกึษาระดบัปฐมวัย 
จุดเดน  

ดานคุณภาพของเด็ก  
 1. เด็กปฐมวัยสามารถสรางผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด จินตนาการ และ ความรูสึกของตนเอง มี
การดัดแปลงใหแปลกใหมจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน อธิบายและเลาเรื่องจากผลงาน เชน การปน การวาด 
หรือสนทนาโตตอบอยางตอเนื่องเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ไดอยางคลองแคลว 
 ๒. เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงของหองเรียนจนสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จไดดวยตนเอง เชนการรอคอยปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน การใสใจจดจอกับงานท่ี
ไดรับมอบหมายจนกระท่ังทํางานไดสําเร็จ เปนตน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๑. ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเยี่ยม 
สรางความสามัคคีในหมูคณะ ครูเคารพและศรัทธาในความสามารถของผูบริหาร และแขงขันกันทํางาน มีการแตงต้ัง
ครูแกนนํา เปนหัวหนาทีมในการพัฒนางานท่ีมีความสามารถ และครูใหการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันเพื่อรวมมือกัน
พัฒนาคุณภาพของเด็กใหเต็มตามศักยภาพ  
 ๒. สถานศึกษาบริหารจัดการอยางเปนระบบ ดวยนวัตกรรม BANTARUANG ๔G Model ซึ่งเปน
นวัตกรรมการบริหารท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาและมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของเด็กใหมี
พัฒนาการท่ีสมดุลและรอบดาน  
 ๓. ผูบริหารมีความรูความสามารถโดดเดนในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และไดรับเชิญเปน
วิทยากรระดับประเทศ สามารถพัฒนาสถานศึกษาเปนอยางท่ีดีมีผูมาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
 1. ครูปฐมวัยมีการวิเคราะหเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร เพื่อ
ตรวจสอบความพรอมของเด็กปฐมวัยเมื่อเริ่มเขาเรียน เพื่อใหครูไดรูจักเด็กเปนรายบุคคล วางแผนในการพัฒนา 
สงเสริม ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีแนวทางในการดําเนินงาน คําช้ีแจงการ
ประเมินตามองคประกอบและสภาพท่ีพึงประสงค และเกณฑการประเมิน คําอธิบายระดับคุณภาพ ท่ีเปนระบบ 
เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
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 2. ครูปฐมวัยจัดประสบการณ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีพัฒนาเด็ก
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ดวยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย สรางสรรค เปดโอกาสใหเด็กเลนไดใชความคิด
สรางสรรค และจินตนาการ อานสรางสรรคผลงาน และเรียนรูอยางหลากหลาย สนองความตองการ ความสนใจ 
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ใหเปนกระบวนการอยางตอเนือ่ง ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการจัดประสบการณ  

 3. ครูปฐมวัยมีการดูแล พัฒนาและ แกไขปญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการหลากหลาย เชนการ
นําความรูท่ีไดรับจากการประชุม อบรม สัมมนา การจัดทําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC (Professional 
Learning Community) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขปญหาเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ มีคุณภาพ  
 

ความตองการพฒันาการจัดการศกึษาระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน  
 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมีคะแนน

เฉล่ียการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูในระดับดีเลิศ และมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถคิด
เช่ือมโยง นําความรูท่ีไดสรางสรรคผลงาน นวัตกรรม พรอมนําเสนอไดอยางยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตรส้ัน 
โครงงานวิทยาศาสตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประสบความสําเร็จ และไดรางวัลระดับชาติ 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี

เยี่ยม สรางความสามัคคีในหมูคณะ ครูเคารพและศรัทธาในความสามารถของผูบริหาร และแขงขันกันทํางาน มีการ
แตงต้ังครูแกนนํา เปนหัวหนาทีมในการพัฒนางานท่ีมีความสามารถ และครูใหการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันเพื่อ
รวมมือกันพัฒนาคุณภาพของเด็กใหเต็มตามศักยภาพ  

 ๒. สถานศึกษามีความมุงมั่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีเปาหมาย
ตามนโยบายของสถานศึกษา และสอดคลองกับนโยบายชาติ และตนสังกัด โดยดําเนินการอยางเปนระบบ ดวย
นวัตกรรม BANTARUANG ๔G Model ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา 
และมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของเด็กใหมีพัฒนาการท่ีสมดุลและรอบดาน  

 ๓. ผูบริหารมีความรูความสามารถโดดเดนในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และไดรับเชิญเปน
วิทยากรระดับประเทศ สามารถพัฒนาสถานศึกษาเปนอยางท่ีดีมีผูมาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 

 ๔. สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกันโอกาส และ
ประกันความปลอดภัยอยางจริงจัง ทําใหผูเรียนไดรับบริการดานการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง ประชาชน และผูปกครอง
ใหความมั่นใจ การบริหารจัดการดานงบประมาณชัดเจน โปรงใส ดําเนินการบริหารจัดการดวย การวางแผนใหทุกฝายมี
สวนรวมในการปฏิบัติ มีการจัดระบบการกํากับนิเทศติดตาม และประเมินผลงาน อยางตอเนื่อง  

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 ครูมีความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนครูเชิงรุก กลาวคือ ครูจัดการเรียนการสอนการสอนตาม
บทบาทหนาท่ี เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนตามความตองการ และความสนใจของผูเรียน โดยไมตองรองบ
สนับสนุนจากสวนกลาง ครูมีความรักและทุมเทในงานท่ีทํา มุงมั่นสอนผูเรียนเพื่อสืบสาน                   แนวพระราช
ปณิธานโดยยึดหลักการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนของในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 และมุงพัฒนาใหนักเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดของผูเรียน และมีความสนใจของผูเรียน ท้ัง
นักเรียนปกติและเด็กพิเศษท่ีเรียนรวม มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ครูมีการติดตามผูเรียน การ
เยี่ยมบานนักเรียนเพื่อชวยเหลือ และแกปญหาผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  
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สรุปสภาพปญหาดานผูเรียน ระดบั ปฐมวัย 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ดานคุณภาพของเด็ก  
 ๑. การปลูกฝงคุณลักษณะการอนุรักษทรัพยากรน้ําและไฟฟาอยางประหยัด ใชพลังงานน้ํา – ไฟฟาอยาง

ประหยัดและพอเพียง 
 2. การฝกระเบียบวินัยในการเดินแถว 
 3. การกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาหลักการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 การปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา  
ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
 1. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการควรใชวิธีการสรุปท่ีเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 2. การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเช่ือมตอระหวางระดับช้ันปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของเด็ก 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงคุณลักษณะการอนุรักษทรัพยากรน้ําและไฟฟาอยางรูคุณคาใหกับเด็ก ครู

สามารถจัดเปนกิจกรรมในโครงการ หรือบูรณาการในหนวยประสบการณ และสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของเด็ก 
เชน การใหเด็กเปนผูปดไฟฟาเมื่อจะออกจากหองเรียน รองเพลงหรือคําคลองจองส้ัน ๆ เพื่อกระตุนใหเด็กตระหนักถึง
ความสําคัญของพลังงานและเตือนใหเด็กใชพลังงานอยางประหยัด ใหเด็กมีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแลเพื่อนท่ีใช
พลังงานอยางไมรูคุณคา เชน เปดน้ําเลน เปดน้ําท้ิงไวขณะแปรงฟน หรือคอยดูวาลืมปดไฟหรือไม เปนตน หรือกําหนด
เปนขอตกลงรวมกันของหองเรียนหรือระดับปฐมวัยโดยมีครูเปนผูกํากับ ดูแล 

 ๒. ควรฝกระเบียบวินัยในการเดินแถว ไมวิ่งและเลนขณะเดินแถว ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เชน เด็กวิ่ง
ชนกัน ล่ืนลม การถูกรถเฉ่ียวชน เปนตน รวมถึงการฝกใหเด็กไดระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในขณะท่ีเดินริม
ถนน เพื่อฝกระเบียบวินัยและใหเด็กไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 3. ควรกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กทุกคนในสถานศึกษา ตองไดรับการพัฒนาและต้ังเปาหมายให
บรรลุวัตถุประสงครอยละ 100 ซึ่งตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดน
สงเคราะห) ไดระบุไววา “บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยมีหลักการในการจัดการศึกษาดังนี้ ขอท่ี 1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก
คน”  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน 1 ป 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 สถานศึกษาควรพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหบุคลากรทุกคน 
พรอมท้ังผูปกครอง สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําได และเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

  กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
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 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  
 1. ครูปฐมวัยควรสรุปผลการประเมินทายแผนการจัดประสบการณเพื่อเช่ือมโยงสูการสรุปพัฒนาการ
ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และสรุปผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ 
(อบ.02) โดยใช ฐานนิยม (Mode) ในการสรุประดับคุณภาพของเด็กในแตละมาตรฐานและ ตัวบงช้ีตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 2. ครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเช่ือมตอระหวางเด็กปฐมวัยใหเตรียมความพรอมเขาเรียนตอ
ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 เชน สงเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาการอาน-เขียน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัย การ
จัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยคุนเคยกับระดับช้ันประถมศึกษา การประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงเตรียมความพรอม การ
ประสานความรวมมือกับครูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพื่อสงตอเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ  

  กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน 1 ป 

สรุปสภาพปญหาดานผูเรียน ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
 สถานศึกษายังไมสามารถดําเนินการในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET) ใหสูงกวา
เปาหมาย หรือสูงกวาระดับประเทศไดในทุกสาระการเรียนรู 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 การปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา  
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 ๑. การสอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน 
 ๒. การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใหเปนผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในระดับตาง ๆ อยาง

ตอเนื่อง และทําการเผยแพรไปยังชองทางท่ีหลากหลาย 
 3. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ควรเนนแกปญหาและ

รวมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร มาตรฐาน การเรียนรูและตัวช้ีวัด มีคําส่ังหรือขออนุมัติจัดต้ังกลุม PLC การ
กําหนดช่ัวโมงตาราง PLC ในตารางสอน องคประกอบของ PLC การบันทึกและรายงาน PLC และพัฒนาการเรียน
รายงานวิจัย 5 บท  
 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในทุกรายวิชา 
 6. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และส่ือสําหรับนักเรียนเรียนรวม โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีพิการซ้ําซอน เชน อุปกรณในการหยิบของยายภาชนะ การหมุนเปด-ปดฝาขวด การหนีบไมหนีบ การตักวัตถุ
ยายภาชนะ การรอยเชือกตามรู เปนตน 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน โดยสถานศึกษา

ตองกําหนดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนวาระขององคกร เพื่อพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีตํ่า โดยจัดใหมีการวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค ท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และนําผล
มาสังเคราะห เพื่อจัดทําโครงการ และกาํหนดกิจกรรมในการพัฒนา และระยะเวลาของการดําเนินการ มีการทบทวน
ในเรื่องของการวัดประเมินผล มีการทดสอบความรูพื้นฐานรายบุคคล จัดกลุมผูเรียนตามปญหาท่ีพบ ทําการสอนซอม
เสริมอยางเปนระบบ และทดสอบความกาวหนาเปนระยะ ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนดวยตนเองดวยการสรุปเนื้อหา
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังเรงสรางความรวมมือกับทุกฝาย ท้ังความรวมมือกับผูปกครองในการเขมงวดกวดขันผูเรียนเมื่อ
อยูท่ีบานใหมีความสนใจ และใสใจตอการเรียนและผลการเรียนใหมากข้ึน โดยสถานศึกษาควรกําหนดบทบาทหนาท่ี
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ของผูปกครองใหชัดเจน มีการติดตอส่ือสารกันอยางสม่ําเสมอ เชน การกวดขันเรื่องการทําการบาน การทบทวน
บทเรียน การทํางานสงครูตามกําหนดเวลา อีกท้ังครูควรเนนการนําส่ือมาใชในการจัดการเรียนการใหมากข้ึน และเรง
หาเทคนิคใหมๆ ท้ังรูปแบบการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูเสริมท่ีทันสมัยจากเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อนํามา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม เปนตน 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน 2 ป 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษาควรพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหบุคลากรทุกคน 
พรอมท้ังผูปกครอง สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําได และเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
 ๑. ครูควรจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนา

นักเรียนใหเปนนวัตกรได  
 ๒. ครูควรสรางและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมใหเปนผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในระดับ              

ตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และทําการ
เผยแพรไปยังชองทางท่ีหลากหลาย 

 3. ครูควรรวมกันวางแผนเพื่อสรางหรือพัฒนารองรอยหลักฐานตามชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ใหมีการบันทึกขอเสนอแนะของผูรวมวง PLC เพื่อทําใหทราบแนว
ทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนรวมกนั และพัฒนาใหระบบ มีความตอเนื่อง และจัดใหมีช่ัวโมง PLC ใน
ตารางสอน การบันทึกและรายงาน PLC และพัฒนาการเขียนรายงานวิจัย 5 บท เพื่อใหครูสามารถนับจํานวนช่ัวโมง
ในการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะได 

 4. ครูควรศึกษาการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) แบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวิชาของตนเอง 
รวมท้ังออกแบบการสอนท่ีเนน Active Learning และนําไปใชในทุกรายวิชา 

 5. ครูประจําช้ันท่ีมีเด็กพิเศษเรียนรวม ควรมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมกับ
ครูพี่เล้ียง รวมท้ังจัดทําส่ือสําหรับนักเรียนเรียนรวม โดยเฉพาะนักเรียนท่ีพิการซ้ําซอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็ก
พิเศษใหสามารถเรียนรูได เชน อุปกรณในการหยิบของยายภาชนะ การหมุนเปด-ปดฝาขวด การหนีบไมหนีบ การตัก
วัตถุยายภาชนะ การรอยเชือกตามรู เปนตน มีการประเมินผลอยางตอเนื่องและมีการสงตอพัฒนาการของผูเรียนไปยัง
ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 

วิสัยทัศน  
มุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กาวหนาเทคโนโลยี สุขภาพดีมีวินัย 

ใสใจเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากล  
2. พัฒนากระบวนการคิดและส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย  
3. สงเสริมสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวนิัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
4. พัฒนาทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม 
 

 เปาประสงค 
1. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และมีความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย  
3. นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
4. บุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม 

  
คําขวัญของโรงเรียน 

     สุขภาพดี สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย   

 
  

อัตลักษณ 
 นักเรียนดีดวยวิถีพอเพียง  
      
เอกลักษณของโรงเรียน 
 โรงเรียนดีวิถีพอเพียง 
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ยุทธศาสตรโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ 
  2. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
  3. การสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

 
ประเด็นกลยุทธท่ีสนองตามยุทธศาสตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธท่ี 1.1 การสงเสริมสุขภาพพลานามัย และมีความรอบรูดานสุขภาพ 
กลยุทธท่ี 1.2 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
กลยุทธท่ี 1.3 การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ

ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
กลยุทธท่ี 1.4 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 1.5 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
กลยุทธท่ี 1.6 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางท่ัวถึง เชน 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) 
, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ  
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

กลยุทธท่ี 2.1  การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมี
ประสิทธิภาพ ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

กลยุทธท่ี 2.2  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 2.3  สงเสริมสนับสนุนการอานออกเขียนไดตามชวงวัย และสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
กลยุทธท่ี 2.4  สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง
ในและนอกหองเรียน 

กลยุทธท่ี 2.5  ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

กลยุทธท่ี 2.6  สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดท้ังใน
หองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 2.7 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2.8 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) การทดสอบระดับชาติ (O-NET) (NT)  
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กลยุทธท่ี 2.9  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
กลยุทธท่ี 2.10  สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

กลยุทธท่ี 2.11  สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนใหมีการวิจัยในช้ันเรียน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3.1 การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
กลยุทธท่ี 3.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการ

เรียนรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 4.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
กลยุทธท่ี 5.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธท่ี 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
กลยุทธท่ี 5.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี  
กลยุทธท่ี 5.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
กลยุทธท่ี 5.6 สงเสริมความรวมมือและพัฒนาโรงเรียนจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

      นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
                นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
                นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                                เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

     นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
กลยุทธของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานทุกระดับ 
กลยุทธท่ี 2  การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธท่ี 3  พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงาน 
                ไดมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธท่ี 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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กลยุทธเชิงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน  
(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการ
หลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน  
(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นท่ี
เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พื้นท่ี
สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ
การบริการดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการได
เขาพัก ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทาง
จากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย  
(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการ
ประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยางเหมาะสม  
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพฒันาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบท  
(4) จํานวนผูบริหาร คร ูในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ี
ดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส 
กลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท  
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู
ในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นท่ี
เฉพาะ (ตอ) 

 (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ 
กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ  
(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี
หางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานทํา (Career Education) 

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21โดยเนนการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
หลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปน
เลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพื้นท่ี 
 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติท่ีดี
ตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ) 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดาน
วิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

(1) ดานผูเรียน  
1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะ
เขารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน  
2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการ  
ท่ีดีรอบดาน  
3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัย
รักการอาน  
4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห  
5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปน             
ดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)  
6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดาน
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  
7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดาน
การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  
8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษา  
ท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละ
วิชาเพิ่มข้ึนจาก ปการศึกษาท่ีผานมา  
12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี
สมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานต้ังแตระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป 
(ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการ
คิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
(2) ดานสถานศึกษา  
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา  
 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) ปงบประมาณ 2564  หนา 16 
 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตอ) 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3.พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการ
เรียนรู  ในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดาน
วิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 
5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study)  
4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะ
ดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต      
มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดารงชีวิตอยูในสังคมได     
อยางมีความสุข 

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ  
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลก
เพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน (SDGs)เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD)  
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อ
การพัฒนา อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของแตละระดับ  
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการ
พัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และมีจิตสาธารณะ  
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตร ีกีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital 
Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเอง
ผาน Digital Platform 
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นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21และสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียง
ตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีน  

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
(2) ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผล
อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล 

3.นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนา
ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูล
ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนาครูท้ังระบบ  
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ 
Digital Technology  
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาท่ี
ขาดแคลน 
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ํา   
                ทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 
ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับ
การศึกษา  
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและ
คุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถนามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และ
ทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา  
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

3.สรางความเขมแข็งในการบริหารจัด
การศึกษาสาหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ 

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษท่ีเช่ือมโยงกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ  
(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองสาหรับผูเรียนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
และตามสภาพและประเภทของความพิการ  
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพื่อสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

4.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และ
สถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน 
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุน
ความเสมอภาค ทางการศึกษา 

5.สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงาน      
ทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ี
สามารถเช่ือมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย  
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูของผูเรียน และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา     
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการ
ดําเนินงานผานเกณฑการประเมินสวนราชการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา    ระบบราชการกําหนด  
(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดี
ข้ึนไป 
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

2.สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวน
ของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวน
รวม 

3.ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมี
อิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ให
สถานศึกษา  เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นท่ี 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให
เกิดคุณภาพ  
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กใหเกิดคุณภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษา
พิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล  
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

4.ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  
 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน 
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  
(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุน
ความเสมอภาค ทางการศึกษา  

5.สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงาน      
ทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ 
นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ  

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชใน
การวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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จุดเนนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2560           
ท่ีสอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการดังนี้  

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงช้ัน  
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญสูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้  
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีสมดุล 

เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข  
2.2 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก เขียนได  
2.3 ผูเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไป อานคลองเขียนคลอง  
2.4 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ผานเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน  
2.5 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มข้ึน  
2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และ ไดรับการ

พัฒนาความรูทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต  
2.7 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช

เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  
2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได  
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  
3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถ ปรับตัวเขา

กับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย 
4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล 

ไดแก  
4.1 ผูพิการ  
4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นท่ีพิเศษ  
4.3 ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
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4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน  
4.5 ผูเรียนท่ีตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
1.1 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูท่ีใชทักษะกระบวนการคิด รวมท้ัง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
1.2 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ี

ทันสมัย  
1.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตาม ความพรอมของโรงเรียน  
1.4 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และ

ทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  
1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
1.6 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ  
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  

 1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ 
 2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําช้ัน มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน 

จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา  
 1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น  ในการใชขอมูลรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV , DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 
 4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู 

จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และ รับผิดชอบตอ 

ผลการดําเนินงาน 
1.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  
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1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational 

Maps)  
1.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ 
1.6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา  
1.7 หนวยงานทุกระดับพฒันาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัย 

ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ  
1.8 หนวยงานทุกระดับพฒันาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและตอเนื่อง  
1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงิน อุดหนนุ

คาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะและบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
2.1 หนวยงานทุกระดับสงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ท้ัง 8 ประการ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง มีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกในการ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําช้ัน ผูปกครอง และชุมชนตองรวมมือกันปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดข้ึนแกผูเรียนอยางตอเนื่อง จึงตองพิจารณา 
ถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนดใหจัดข้ึน แลวสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งอาจ
ดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ เชน 

1. บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 
2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันแนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น สามารถพัฒนา ไดโดยการนําคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบงช้ีท่ี
วิเคราะหไวไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการตาง ๆ และกิจวัตรประจําวัน
ของผูเรียน ดังนี้ 
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1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

1.1 เปน 
พลเมืองดี 
ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพของชาติ 
รองเพลงชาติและอธิบายความหมาย 
ของเพลงชาติไดถูกตอง 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและ 
หนาท่ีพลเมืองดีของชาติ   

 
 

1.1.3 มคีวามสามัคคี ปรองดอง     
1.2 ธํารงไว 
ซึ่งความเปน 
ชาติไทย 

1.2.1 เขารวม สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี 
ปรองดอง ท่ีเปนประโยชนตอ 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 หวงแหน ปกปอง ยกยอง 
ความเปนชาติไทย     

1.3 ศรัทธา  
ยึดมั่นและ 
ปฏิบัติตน 
ตามหลักของ 
ศาสนา 

1.3.1 เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 

    

 1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ     

 1.3.3 เปนแบบอยางท่ีดีของศาสนิกชน     
1.4 เคารพ 
เทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัต
ริย 

1.4.1 มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย     

 1.4.2 แสดงความสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย 

    

 1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรัก 
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย     
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2. ซ่ือสัตยสุจริต 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

2.1 ประพฤติ 
ตรงตาม 
ความเปนจริง 
ตอตนเอง 
ท้ังทางกาย 
วาจา ใจ 

2.1.1 ใหขอมูลท่ีถูกตองและ 
เปนจริงปราศจากความลําเอียง     

2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึง 
ความถูกตองละอายและเกรงกลัว 
ตอการกระทําผิด 

 
 

 
 

  
 

2.1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา     

2.2 ประพฤติ 
ตรงตาม 
ความเปนจริง 
ตอตนเอง 
ท้ังทางกาย 
วาจา ใจ 
 

2.2.1 ไมถือเอาส่ิงของหรือผลงาน 
ของผูอื่นมาเปนของตนเอง     

2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความ 
ซื่อตรง     

2.2.3 ไมหาประโยชนในทาง 
ท่ีไมถูกตอง     

 
3. มีวินัย 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

3.1 ปฏิบัติ 
ตามขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 
ของครอบครัว 
โรงเรียนและ 
สังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

    

3.1.2 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ 
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบในการทํางาน 
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4. ใฝเรียนรู 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

4.1 ต้ังใจ 
เพียรพยายาม 
ในการเรียนและ 
เขารวมกิจกรรม 
การเรียนรู 

4.1.1 ต้ังใจเรียน     

4.1.2 เอาใจใสและมีความเพียร 
พยายามในการเรียนรู     

4.1.3 สนใจเขารวมกิจกรรม 
การเรียนรูตางๆ     

4.2 แสวงหา
ความรูจากแหลง 
เรียนรูตาง ๆ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
ดวยการเลือกใช
ส่ืออยาง
เหมาะสม 
บันทึกความรู 
วิเคราะห สรุป 
เปนองคความรู 
และสามารถ 
นําไปใชใน 
ชีวิตประจําวันได 
 

4.2.1 ศึกษาคนควาหาความรู 
จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ 
ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรู 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.2.2 บันทึกความรู วิเคราะห 
ตรวจสอบจากส่ิงท่ีเรียนรู 
สรุปเปนองคความรู 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2.3 แลกเปล่ียนความรู 
ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อนําไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน 
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5. อยูอยางพอเพียง 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

5.1 ดําเนินชีวิต 
อยาง
พอประมาณ 
มีเหตุผล
รอบคอบ 
มีคุณธรรม 

5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน 
เงิน ส่ิงของ เครื่องใช ฯลฯ 
อยางประหยัดคุมคา และเก็บรักษา 
ดูแลอยางดี รวมท้ังการใชเวลา 
อยางเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.1.2 ใชทรัพยากรของสวนรวม 
อยางประหยัดคุมคา และเก็บรักษา 
ดูแลอยางดี 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจ 
ดวยความรอบคอบ มีเหตุผล   

 
  

5.1.4 ไมเอาเปรียบผูอื่นและ 
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัย 
เมื่อผูอื่นกระทําผิดพลาด 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.2 มีภูมิคุมกัน 
ในตัวท่ีดี ปรับตัว
เพื่ออยูในสังคม 

 ไดอยางมีความสุข 

5.2.1 วางแผนการเรียน การทํางาน 
และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน 
ของความรู ขอมูล ขาวสาร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 5.2.2 รูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมและสภาพแวดลอม 
ยอมรับ และปรับตัวเพื่ออยูรวมกับ 
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. มุงม่ันในการทํางาน 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

6.1 ต้ังใจและ 
รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติ 
หนาท่ีการงาน 

6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมาย     

6.1.2 ต้ังใจและรับผิดชอบ 
ในการทํางานใหสําเร็จ     

6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนา 
การทํางานดวยตนเอง     
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6. มุงม่ันในการทํางาน (ตอ) 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

6.2 ทํางาน 
ดวยความ 
เพียรพยายาม 
และอดทน 
เพื่อใหงาน 
สําเร็จตาม 
เปาหมาย 

6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน 
ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 
ในการทํางาน 

    

6.2.2 พยายามแกปญหาและ 
อุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ     

6.2.3 ช่ืนชมผลงานดวยความ 
ภาคภูมิใจ     

 
7. รักความเปนไทย 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

7.1 ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
และมีความ 
กตัญูกตเวที 

7.1.1 แตงกายและมีมารยาท 
งดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

    

7.1.2 รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ 
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     

7.1.3 ชักชวน แนะนําใหผูอื่น 
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

    

7.2 เห็นคุณคา 
และใชภาษาไทย 
ในการส่ือสาร 
ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

7.2.1 ใชภาษาไทยและเลขไทย 
ในการส่ือสารไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

    

7.3 อนรุักษ 
และสืบทอด 
ภูมิปญญาไทย 

7.3.1 นําภูมิปญญาไทยมาใชให 
เหมาะสมในวิถีชีวิต     

7.3.2 รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย     
7.3.3 แนะนํา มีสวนรวมในการ 
สืบทอดภูมิปญญาไทย     
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8. มีจิตสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

วิธีการพัฒนา 

กลุม 
สาระ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจําวัน 

8.1 ชวยเหลือ 
ผูอื่นดวยความ 
เต็มใจ และ 
พึงพอใจ 
โดยไมหวังผล 
ตอบแทน 

8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครู 
ทํางานดวยความเต็มใจ     

8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่น 
ดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลัง 
สติปญญา โดยไมหวังผลตอบแทน 

    

8.1.3 แบงปนส่ิงของ ทรัพยสิน 
และอื่น ๆ และชวยแกปญหา 
หรือสรางความสุขใหกับผูอื่น 

    

8.2 เขารวม 
กิจกรรมท่ีเปน 
ประโยชน 
ตอโรงเรียน 
ชุมชน และ 
สังคม 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ 
และส่ิงแวดลอมดวยความเต็มใจ     

8.2.2 เขารวมกิจกรรมท่ีเปน 
ประโยชน    

 

8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
หรือรวมสรางส่ิงท่ีดีงามของสวนรวม 
ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
ดวยความกระตือรือรน 
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บทที่  4 
โครงการ และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ขอมูลประมาณรายจาย 
 โรงเรียนบานตาเรืองฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณงบอุดหนุนท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 รวมกับงบประมาณคางจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
เปนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนและเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแผนจัด
การศึกษาท้ังระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนี้ 

1. งบประมาณเหลือจายปงบประมาณ พ.ศ.25623   จํานวน  133,811.73 บาท 
2. งบประมาณ งวดท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)   จํานวน  752,750.00 บาท 
3. งบประมาณ งวดท่ี 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)  จํานวน  751,050.00 บาท 

รวมงบประมาณท้ัง 3 รายการ  เปนเงิน 1,637,611.73 บาท 
 
 โรงเรียนบานตาเรืองฯ ไดดําเนินการวางแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. งบประจํา  จํานวน 877,611.73 บาท 
2. งบพัฒนา จํานวน 760,000.00 บาท 
3. โครงการท่ีของบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

3.1 คาอาหารกลางวัน จํานวน   1,804,000 บาท 
3.2 คาอาหารเสริม (นม) จํานวน      906,288 บาท 
รวมท้ัง 2 รายการ เปนเงิน 2,710,288 บาท 

ขอมูลจํานวนนักเรียน ประกอบการพิจารณา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ภาคเรียนท่ี 
ระดับช้ัน 

รวม 
อนุบาล ประถม ม.ตน 

งวด 1 (ภาคเรียนท่ี 2/2563) 82 369 190 641 

งวด 2 (ภาคเรียนท่ี 1/2564) 80 369 190 639 
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สรปุงบประจํา ประจําปงบประมาณ 2564 
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สรุปงบพฒันา ประจําปงบประมาณ 2564 
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บทที่  5 
การกํากบัติดตาม และรายงานผล 

 

แนวปฏบิตัิในการดําเนนิการ 
การบริหารโรงเรียนบานตาเรืองฯใหมีคุณภาพโดยใช BANTARUANG 4G Model เปนรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนคุณภาพท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยางรอบดาน และตอเนื่อง เพื่อใหสามารถพัฒนานักเรียนให
เปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนคนดี มีความสามารถ และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตามหวง
เวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณในการบริหารโรงเรียน ทําใหไดนวัตกรรมรูปแบบ          
การบริหารโรงเรียนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบานตาเรืองโดยมีกระบวนการ ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 ปจจัยนําเขา (INPUTS) ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 

B : Brainstorming หมายถึง การระดมความคิดจากบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอก เนนการมีสวนรวม 
และกําหนดเปนวิสัยทัศนในการพัฒนาโรงเรียน 

A : Attitude and Culture การสงเสริมเจตคติท่ีดีและวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาโรงเรียน  
N : New Plan หมายถึง การรวมกันปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใหสอดคลอง            

ตามวิสัยทัศน และเปาหมายความสําเร็จท่ีวางไว 
ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการ (PROCESSES) ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 

T : Team หมายถึง การสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง ไดแก การปรับโครงสรางการบริหาร การแตง ต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานตามความความสามารถ และความถนัด 

A : Activity of 4G  หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีดี 4G  
- Good knowledge การพัฒนาความรูท่ีดี ไดแก การพัฒนาทักษะความรู ทักษะความคิดโดยการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาการผูเรียน การเรียนรูภาษาตางประเทศ การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เชน Active Learning / TLLM / STEM / PBL เปนตน 

- Good Activity การพัฒนากิจกรรมท่ีดี ไดแก การสงเสริมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต เชน การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษา
สีขาว การพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ เปนตน 

- Good Environment การพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดแก การพัฒนาสภาพแวดลอมในหองเรียน และนอก
หองเรียน พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองน้ํา โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค สนามกีฬา สนามเด็กเลน สวน
เกษตรพอเพียง และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- Good Cooperation การพัฒนาความรวมมือท่ีดี ไดแก การสรางเครือขายผูปกครอง การสงเสริมความ
รวมมือในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน วัด หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

R : Responsibility หมายถึง กําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในภารกจิท่ีชัดเจน  
U : Understand หมายถึง การสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ พฒันาระบบการบริหาร และบริการท่ีรวดเร็ว ชัดเจน และไดมาตรฐาน 
ข้ันตอนท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ (OUTPUTS/OUTCOMES) ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 

A : Achievement Goal หมายถึง การกําหนดเปาหมายความสําเร็จโดยกําหนดเปนเปาหมายระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาว  

N : Network สงเสริมการพัฒนาเครือขายภายนอกองคกรเพื่อสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน 
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ข้ันตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) ประกอบดวย 1 กิจกรรม คือ 

G : Growth continuous สง เสริมและพัฒนาการบริหาร จัดการโรงเรียนใหมีความกาวหนาตาม
มาตรฐานสากล เติบโตไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เปนข้ันตอนท่ีจะทราบถึงปญหาท้ังหมดของการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยศึกษาจากแบบสอบถาม ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ  ซึ่งจะสะทอนขอมูลกลับให
เห็นท้ังจุดเดน จุดดอย และจุดท่ีควรพัฒนาตอไปในอนาคต ท้ังในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนกระบวนการ
ดําเนินงาน และผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการวิจัยมาบูรณาการในการศึกษาหาแนวทางแกปญหา
ตอไป 
 

การกาํกบั  ตดิตาม  และรายงาน 
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุความสําเร็จท่ีคลาดหวังจะตองดําเนินการภายใตการกํากับ  
ติดตามและรายงานในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  ดานนโยบายและแผน 
               1.1  ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะตองสัมพันธสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ.
2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน และแผนกลยุทธสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
               1.2 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อตอการพัฒนาการศึกษาในดาน
วงเงินท่ีจัดสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณ  และการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ 
      1.3 การบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษามีความยืดหยุนและ
สามารถปรับใชวงเงินงบประมาณท่ีไดรับตามความสําเร็จจําเปนและเหมาะสม 
 2.  ดานบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1  ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นและรวมกันผนึกกําลังในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จ 
     2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสานความรวมมือกับองคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และประชาชนโดยท่ัวไป  โดยใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบความรวมมือใน
การดําเนินการอยางจริงจัง 
     2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกําลังใจท่ีดี  มีความตองการและมุงมั่นท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
     2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการสงเสริมพฒันาใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน                  
มีความกาวหนาในอาชีพและไดรับสวัสดิการท่ีดี 
 3.  ดานความรวมมือของชุมชนและองคกรปกรองสวนทองถ่ิน 
     3.1  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาท้ังดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโดยเฉพาะจาก
หนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชนในทองถ่ินไดรับความรวมมือ  สนับสนุน
ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 
     3.2  องคกร  เครือขายการประชาสัมพันธใหความรวมมือเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาอยางกวางขวาง ท่ัวถึง และจริงจัง 
     3.3  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีความตระหนัก
และใหความสําคัญตอการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนา การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 4.  ดานความรวมมือของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      4.1  มีการกํากับ  ตรวจสอบ  ประเมินรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
                4.2  นํามาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพิ่ม  (คุณภาพและประเมินประสิทธิภาพ) และการระดม 
(ทรัพยากรและสรรพกําลัง)” มาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางจริงจัง 
      4.3  ใชหลักลิขิตสมดุล (Balanced  scorecard) เปนเครื่องมือในการติดตาม  ประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

     4.4  มีหนวยงานหรือองคคณะบุคคลท่ีรับผิดชอบในการกํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลโดยตรง 
      4.5  มีการพัฒนาองคความรูและเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผล  การ
ดําเนินงานตามปจจัยหลักความสําเร็จและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  โดยใชเปนเปาหมายหลักในการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผล 
 

................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
คณะทํางาน 
 1. นายคมกริช  อันทรง             ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย  แผนพงษศิลป     รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเรืองฯ รองประธานกรรมการ 

3. นางสมบูรณ  แผนพงษศิลป       หัวหนาฝายบริหารวิชาการ          กรรมการ 
4. นางสาวขนิษฐา  พีรพล  หัวหนาฝายบริหารบุคคล   กรรมการ 
5. นางสุภานี  เมืองซอง หัวหนาฝายบริหารงบประมาณฯ   กรรมการ 
6. นางยุวณีย  สงวนทรัพย       หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป          กรรมการ 
7. นายกรวิก  อัครวงศพาณิชย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน   กรรมการ 

 8. นางจุฑารัตน  คุมอิ่ม                ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 9. นางปราณี  ประสิทธิผล ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 10. นางสุปราณี  รอบคอบ ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 11. นางกาญจนา  สมตุย               ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 12. นางวรรณิดา  ทองม ี  ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 13. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ           ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 14. นางนงพร  ผิวพรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 15. นางศุภรัตน  บุบผาหอม ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 16. นางกรองทอง  พยัคฆสังข      ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 17. นางปองจิรา  จตุรวงค              ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 18. นางดวงพร  จันทรประดิษฐ    ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ  
 19. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี           ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 20. นางเมธาวินี  สากุล             ครู คศ.2 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 21. นางไพลิน  คุมทอง                ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 22. นางสาวกัญปณัสม  อภัยพันธ   ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 23. นายพงษธเนศร  สนเคหงษ      ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 24. นายนะที  ราชนิรัมย             ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 25. นางสาวนิชานันท  บุรวัชระไชย   ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 26. นางกันทิมา  เชิงไชย              ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 27. นางกันนกิา  ทองทุม                หัวหนางานแผนและนโยบาย           กรรมการ 
 28. นายวัชรพงษ  ทองเกล้ียง         ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 29. นางสาวขนิษฐา  พรตเจริญ       ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 30. นางสาวจิราพร  สาธุพันธ          ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 31. นางสาวชฎาพร  ผลประสาท      ครูผูชวย โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 32. นางสาวอรพรรณ  ทวมประเสริฐ  ครูผูชวย โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 33. นางสาวสุพรรณี ศรีจักร ครูผูชวย โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 34. นางสาวนิธินันท ประภาโชค ครูผูชวย โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการ 
 35. นายอานนท แกวเขียว              ครูธุรการโรงเรียนบานตาเรืองฯ         กรรมการ 
 36. นางสาวมณีรัตน  ชัยสิน            ครู คศ.1 โรงเรียนบานตาเรืองฯ กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวัย พ.ศ.2561   
มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  
๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนกํารบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  
๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน  
๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ  
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  

 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก  
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มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561   
มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

       ความคิดเห็น และแกปญหา 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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