๒๗

ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา แบ่งโครงสร้างการบริ หารงานเป็ น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป โดยผูบ้ ริ หารยึดหลักการ
บริ หาร/เทคนิคการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามแนวทางกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา

๒๘
โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนบ้ านยามกาโนนคา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

เครือข่ ายผู้ปกครองฯ

รองผู้อานวยการโรงเรียน

งานวิชาการ

ด้ านงบประมาณ

วิชาการ
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดทาแผนงบประมาณฯ
- การวางแผนงานด้านวิชาการ
- การจัดทาแผนใช้จ่ายเงินฯ
- การจัดการเรี ยนการสอนใน
- การตรวจสอบ ติดตาม
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
ประเมินผล และรายงาน
- การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
ผลการใช้ เงินและผลการ
โอนผลการเรี ยน
ดาเนินงาน
- การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การระดมทรัพยากรและ
- การนิเทศการศึกษา
การลงทุนเพื่อการศึกษา
- การแนะแนวการศึกษา
- การบริ หารการเงิน
- การพัฒนาระบบการประกัน
- การบริ หารบัญชี
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา - การบริ หารพัสดุ
- การพัฒนาและส่งเสริ มให้มี
และสิ นทรัพย์
แหล่งเรี ยนรู ้
- การประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
- การส่งเสริ มและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั
การศึกษา
- การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
- นางสมพร สีมืด
- นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
- นางอัมพร ประเสริ ฐสังข์
- นายฌานินทร์ ไชยมานันต์

ด้ านการบริหารงานบุคคล
- การวางแผนและจัดสรร
อัตรากาลัง
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
- การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
การย้ายข้าราชการครู ฯ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การลาทุกประเภท
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- วินยั และการลงโทษ
- การออกจากราชการ
- การจัดระบบและการจัดทาทะเบียน
ประวัติ
- การส่งเสริ มและยกย่องเชิ ดชูเกียรติ
- การพัฒนาข้าราชการครู ฯ

คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ
- นางเพ็ญพิศ อุไร
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- นายนงนุช สุสุวรรณ
- นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
- นางสาวละมัย ผมอินทร์
- นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์ - นายสงวน คาเทพ

ด้ านการบริหารทัว่ ไป
- การพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
- การประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
- การวางแผนการบริ หารงานการศึกษา
- งานวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและแผน
- การจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
- การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดาเนินงานธุรการ
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
- การรับผูเ้ รี ยน
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานกิจการผูเ้ รี ยน
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
- งานประสานราชการกับหน่วยงานอื่น
- การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
- งานทัศนศึกษา
- การส่งเสริ ม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
-

คณะกรรมการบริหารทั่วไป
นางหนูน้อม กาหวาย
นางฉวีวรรณ สิ งห์วิเศษ
นางสาวเพลินพิศ เบ้าทองหล่อ
นางวัชราภรณ์ ดุมเกษม
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
นายฤทธิศกั ดิ์ ศรี ราชสญไทย
นางจารู ญ จันทร์ขาว
นางรัชฎาภรณ์ ภูมิวตั ร์

๒๙
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม ผูน้ าด้านกีฬา เห็นคุณค่าความเป็ นไทย
ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
๑) ร่ วมมือทุกภาคส่ วนจัดการเรี ยนการสอน การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
๒) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
๓) ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ ความสามารถด้านการกีฬา
๔) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
๕) อนุรักษ์วฒั นธรรมและส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖) ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗) จัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ มืออาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal/Objective)
๑) ร่ วมมือทุกภาคส่ วนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม ๙๐ %
๒) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ๙๐ %
๓) ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ ความสามารถด้านการกีฬา ๙๐ %
๔) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ ๙๐ %
๕) อนุรักษ์วฒั นธรรมและส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙๐ %
๖) ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๙๐ %
๗) จัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๙๐ %
๘) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ มืออาชีพ ๙๕ %
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

:
:

ความเป็ นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาเด่น

๓๐
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา ได้ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อกาหนดมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตัวบ่งชี้ตามที่ สมศ. กาหนด
เพื่อเป้ าหมายความสาเร็ จที่คาดหวังร่ วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านครู ผสู้ อน ด้านผูบ้ ริ หาร รวม ๑๕ มาตรฐาน ดังนี้
ค่ าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน - ร้อยละ ๙๖ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหา
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม - ร้อยละ ๙๖ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
- ร้อยละ ๘๗ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
- ร้อยละ ๙๒ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติม
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน

๓๑
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ
คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาอย่ างมีเหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้
๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๗๖ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๗๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๓ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๘๖ ของนักเรี ยนทั้งหมด
- ร้อยละ ๙๓ ของนักเรี ยนทั้งหมด

- ร้อยละ ๙๕ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๕ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๕ ของครู ท้ งั หมด

๓๒
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมะสมผนวกกับการนาบริ บทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้าน
การเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๘.๒ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล
การประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการ
จัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ

- ร้อยละ ๙๔ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๐ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๕ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๔ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๖ ของครู ท้ งั หมด
- ร้อยละ ๙๖ ของครู ท้ งั หมด

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๕
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๔

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๖
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๕
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๔
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๖

๓๓
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุ มชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๔
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๒
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๓

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๕
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๕
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๗
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๕

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๕

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐

๓๔
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน
ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนด
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๑๐๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๗
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๘๕
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๑
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๑๐๐

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๕

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๑

๓๕
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ นแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย

ค่ าเป้าหมายความสาเร็จ

-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐
-มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี้ร้อยละ ๙๐

๔. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็ นชาติและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง ครอบคลุม ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
และความร่ วมมือกับองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

๓๖
๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
สถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ )
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับการ ๑. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
๓,๔,๕,๖
ทางการเรี ยน
ตรวจสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
- มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ทุกคนได้รับการ
ทางการเรี ยน
ตรวจสอบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน/ทักษะกระบวนการและ
๒. เพื่อให้โรงเรี ยนมีการพัฒนา
เครื่ องมือ/นวัตกรรมในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อกาหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน กลุ่มเป้ าหมายนักเรี ยนที่ตอ้ งได้รับการ
พัฒนา
ให้สูงขึ้น
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๒. เทคโนโลยีเพื่อ
๑. พัฒนาและจัดหาสื่ อการเรี ยนการ ๑. นักเรี ยนทุกชั้นเรียนมีเครื่ อง
๓
การศึกษา
สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู ้ใน
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู ้
อัตราส่วน ๒ คน ต่อ ๑ เครื่ อง
๒. ส่งเสริ มให้ครู นักเรี ยน
๒. ครู ทุกคนสร้างและพัฒนาสื่ อการ
ใช้สื่อการเรี ยนการสอนและ
เรี ยนการสอนปี การศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
๒ ชิ้น
พัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
๓. ส่งเสริ มความเป็ น ๑. เพื่อส่งเสริ มนักเรี ยนทุกระดับที่มี ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ ของนักเรี ยนที่
๓,๔,๕,๖
เลิศทางวิชาการ
ศักยภาพสูงให้มีประสบการณ์เข้า ส่งเข้าร่ วมการแข่งทางวิชาการได้รับ
ร่ วมการแข่งขันทางวิชาการ
รางวัลที่ ๑-๓
๒. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุก
๒. นักเรี ยนทุกคนได้รู้จกั ตนเองและ
ระดับได้รู้จกั ตนเองและสามารถ
สามารถพัฒนาความสามารถของตน
พัฒนาความสามารถของตน
๓. เพื่อพัฒนานักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนอ่อนให้บรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
เป้ าหมาย

๓๗

เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
๔. พัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่ อสาร

๕. ส่งเสริ มสุนทรี ยภาพ
ศิลปะ ดนตรี กีฬา

๖. วิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
๑. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั
สื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อ
๒. ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อความคิดผ่านการ
ความคิดผ่านการพูด/เขียนหรื อ พูด เขียนหรื อนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้
นาเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้
ร้อยละ ๘๐
๑. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุก
ระดับได้แสดงออกถึงความ
ถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและ
อบายมุข
๑. เพื่อส่งเสริ มให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทาการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้
๒. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถออกแบบ เลือก
สร้างนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการ
วิจยั
๓. เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และ
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )

๓,๔

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗แสดงออกถึง
ความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากสิ่ งเสพติด
และอบายมุข

๑

๑. ครู โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
สามารถทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน อย่างน้อย
ปี ละ ๑ ผลงาน
๒. ครู โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
สามารถออกแบบ เลือก สร้าง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกับการวิจยั เพื่อพัฒนาผลการ
เรี ยนรู ้และพฤติกรรมผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน

๗

๓๘
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
๗. ส่งเสริ มการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

๘. เข้าค่ายลูกเสื อ –
เนตรนารี

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจ ๑. ครู มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมาย
เป้ าหมายการจัดการศึกษาและ
การจักการศึกษาและหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐
๒. เพื่อให้ครู มีการวิเคราะห์
๒. ครู มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ร้อยละ ๑๐๐
๓. เพื่อให้ครู มีความสามารถใน ๓. ครู มีความสามารถในการจัดการ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ร้อยละ ๑๐๐
๔. เพื่อให้ครู มีความสามารถใช้ ๔. ครู มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
ของตนเองและผูเ้ รี ยน ร้อยละ ๑๐๐
๕. เพื่อให้ครู มีการประเมินผล
๕. ครู มีการประเมินผลการเรี ยนการ
การเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับ สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้
สภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน
ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของ
และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน ร้อยละ ๑๐๐
๖. เพื่อให้ครู มีการนาผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ตามศักยภาพ
๗. เพื่อให้ครู มีการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
นาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
๑. นักเรี ยนมีระเบียบและวินยั ใน
ตนเอง การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นและ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตร
นารี ได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิ ทธิภาพ

นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีระเบียบ
วินยั ในตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑,๒,๓,๔,๕,๖

๒

๓๙
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๙. ปรับปรุ งภูมิทศั น์
๑. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนไว้ ๑. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนอย่าง
ภายในโรงเรี ยน
รองรับบุคลากรทางการศึกษา พอเพียง
และบุคคลทัว่ ไปในชุมชน
๒. โรงเรี ยนมีสถานที่ร่มรื่ น สวยงาม
๒. โรงเรี ยนมีสถานที่ร่มรื่ น
และเป็ นแหล่งพักผ่อนของบุคคลใน
สวยงามเป็ นแหล่งจูงใจในด้าน ชุมชน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
๓. ครู นักเรี ยนและผูพ้ บเห็นทุกคนมี
๓. เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
สุขภาพจิตที่ดี
สุขภาพจิตของครู นักเรี ยนและ
ผูพ้ บเห็น
๑๐. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จาก ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ มีความรู ้ ความ
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา ความรู ้ ความเข้าใจในวิถีชีวติ
เข้าใจในวิถีชีวติ ชุมชน ภูมิใจและสานึก
ท้องถิ่น
ชุมชน ภูมิใจและสานึกรัก
รักบ้านเกิด
บ้านเกิด
๒. โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่งเสริ มการ
๒. เพื่อส่งเสริ มให้โรงเรี ยน
เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
จัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ท้องถิ่นแก่ผเู ้ รี ยน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
๓. โรงเรี ยนมีทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และ
นักเรี ยนทุกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น
๑๑. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนบ้าน
ยามกาโนนคา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๓
๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนบ้าน
ยามกาโนนคา ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
๓. เพื่อปรับวิสยั ทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทยของ
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนใน
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคามีความรู ้
ตรงกับสาระการ เรี ยนรู ้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนใน
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคามี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
สอนตามหลักสูตรของโรงเรี ยน และใช้
เอกสารประกอบหลักสูตรในการ
บันทึกผลการเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๑

๑๓

๑๐

๔๐
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
๑๒. ส่งเสริ มการใช้
ห้องสมุด

วัตถุประสงค์
๑. นักเรี ยนสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้จากห้อง
สมุดได้
๒. โรงเรี ยนจัดบริ การกิจกรรม
การใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. นักเรี ยนทุกคนสามารถค้นคว้าหา
ความรู ้จากห้องสมุดได้
๒. โรงเรี ยนให้บริ การการใช้หอ้ งสมุด
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยนได้
ตลอดปี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๓,๑๑

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็ นชาติและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
๑. เด็กดีศรี ยามกา
โนนคา

๒. พัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
๑. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
นักเรี ยนที่มีความประพฤติ
ร้อยละ ๓๐ ได้รับการยกย่องเชิดชู
ช่วยเหลือโรงเรี ยนและสังคม
เกียรติดีเด่นด้านการเรี ยน ความ
ดีเด่น
ประพฤติ และช่วยเหลือสังคม
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็น
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรี ยน
ความสาคัญและประพฤติตน
ในระดับผลการเรี ยน “ดี” ขึ้นไป
ตามแบบอย่างของนักเรี ยนที่
๓. นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ มีความ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประพฤติและช่วยเหลือสังคมในระดับ
“ดี”
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ เป็ นคนดีมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และอยู่ คุณธรรมเป็ นตัวอย่างได้มีความซื่อสัตย์
ร่ วมกันในสังคมได้อย่างมี
สุจริ ตทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ความสุข
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ เข้าร่ วม
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับได้ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
นาความรู ้ทางศาสนามาใช้เป็ น
หลักในการดาเนินชีวติ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑,๒,๓

๒

๔๑
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๓. ส่งเสริ มการจัดการ
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทา
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ สามารถทา
เรี ยนรู ้ตามปรัชญา
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
๒. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ตามหลัก
๒. โรงเรี ยนส่งเสริ มกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ทางการเกษตรตามหลัก
ดารงชีวติ ได้
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. โรงเรี ยนมีแหล่งทากิจกรรมทางการ
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สหกรณ์ร้านค้าใน
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
๑. นักเรี ยนทุกระดับมีความรู ้ความ
โรงเรี ยน
ความรู ้ความเข้าใจระบบพื้นฐาน เข้าใจระบบพื้นฐานของสหกรณ์
ของสหกรณ์
๒. นักเรี ยนทุกระดับมีส่วนร่ วมในการ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
จัดกิจกรรมและบริ การสหกรณ์ได้
ส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและ มาตรฐาน
บริ การสหกรณ์ได้มาตรฐาน
๕. ส่งเสริ มประชาธิปไตย ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ มีทกั ษะในการ
ในโรงเรี ยน
ดาเนินชีวติ แบบวิถี
ดาเนินชีวติ แบบวิถีประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
๒. เพื่อให้โรงเรี ยนจัดกิจกรรม ประชาธิปไตย
ส่งเสริ มประชาธิปไตย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๒

๒

๒

๖. ธนาคารขยะ

๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
ให้สะอาดปราศจาเชื้อโรค

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีจิตจิตสานึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ในโรงเรี ยน

๒

๗. ส่งเสริ มกิจกรรมวัน
สาคัญ

๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
ให้สะอาดปราศจาเชื้อโรค

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีจิตจิตสานึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ในโรงเรี ยน

๒

๔๒
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
๘. หนึ่งโรงเรี ยน หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โรงเรี ยนนาผลงานที่ดีที่สุด
๑. นักเรี ยนทุกคนผลิตชิ้นงานที่
ของนักเรี ยน ส่งเสริ มและพัฒนา เกี่ยวข้องกับงานจักสาน งานเกษตร
เป็ นงานหนึ่งโรงเรี ยนหนึ่ง
งานประดิษฐ์หรื องานอื่น อย่างน้อย
ผลิตภัณฑ์
คนละ ๑ ชิ้นงานต่อปี
๒. ผูเ้ รี ยนสามารถทางานหรื อ
๒. โรงเรี ยนมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจาก
ผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ฝี มือนักเรี ยน
จักสาน งานเกษตร งานประดิษฐ์
หรื องานอื่น อย่างน้อยคนละ ๑
ชิ้นงานต่อปี

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๓

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง ครอบคลุม ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

๑. เพื่อให้ครู ตระหนักถึง
ความสาคัญและเข้าใจในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทุกระดับ
อย่างเป็ นระบบ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จาก
การดูแลช่วยเหลือของครู
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. นักเรี ยนทุกระดับมีการ
พัฒนาความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

๑. ครู ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญและ
เข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่าง
เป็ นระบบ
๒. นักเรี ยนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และมีการพัฒนาความสามารถ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๗

๔๓
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๒. โรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพ

๓. จัดซื้อ จัดหาสื่ อการ
เรี ยนการสอนปฐมวัย

๔. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย

๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมี
สุขภาพอนามัยตามเกณฑ์
มาตรฐานของสาธารณสุข
๒. เพื่อส่งเสริ มให้โรงเรี ยนจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและ
อนามัยนักเรี ยนทุกระดับ
๑. มุ่งเน้นให้ผดู ้ ูแลเด็กปฐมวัยจัด
ประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้
มีพฒั นาการตามวัยอย่างเต็ม
ความสามารถและศักยภาพ
๒. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยทุกประเภท
๓. ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมมีความรู ้
ความสามารถเลี้ยงดูและให้
การศึกษาที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๔. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่าน
การเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย
๕. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ให้สามารถดารงชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างมีคุณภาพและความสุข
๑. เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยทุกด้านทั้งด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา
๒. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
และอนามัยนักเรี ยนตลอดปี

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๑

๑. นักเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาทุก
คนได้พฒั นาการตามวัยอย่างเต็ม
ความสามารถและศักยภาพ
๒. ครู พฒั นาเด็ก จัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ โดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

๑๐,๑๔,๑๖

๑. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ร้อยละ ๑๐๐
๒. เด็กปฐมวัยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
ร้อยละ ๑๐๐

๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๘

๔๔
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๕. พัฒนาทักษะการคิด
ระดับปฐมวัย

นักเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะ
กระบวนการในการทางานและมี
นิสยั ใฝ่ รู ้

๑. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการสังเกต
๒. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจาแนก จัดกลุ่ม
๓. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ
๔. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงและให้
เหตุผลที่เหมาะสมกับวัย
๕. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๖. ครู อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๔,๕,๖

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาครู และบุคลากร ๑. เพื่อให้ครู ได้มีอปุ กรณ์ สื่ อ
ทางศึกษา
การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
ที่จาเป็ นต่อผูเ้ รี ยน
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ให้มี
ประสิ ทธิภาพ

๑. ครู ทุกคนได้รับการพัฒนาให้จดั การ
เรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. ครู ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีวทิ ยฐานะ
สูงขึ้น

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๓

๔๕
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๒. นิเทศภายใน

๑. คณะครู สามารถนิเทศกันเอง
ได้มีประสิ ทธิภาพ
๒. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ที่ดี

๓. อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

๑. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุก
ระดับ ได้รับประสบการณ์ตรง
ในเรื่ องที่จะเรี ยนรู ้
๒. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุก
ระดับ ได้เรี ยนรู ้สภาพความเป็ น
จริ งจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆทาให้
เกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อ
สถานที่หรื อแหล่งเรี ยนรู ้น้ นั
๓. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุก
ระดับนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา
เชื่อมโยงกับวิถีชีวติ จริ ง

๑. โรงเรี ยนมีระบบการนิเทศด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่จะทาให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดี
๒. ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้และสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดปี
การศึกษา
๑. ครู จานวน ๑๘ คน นักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
จานวน ๒๔๖ คน
๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรงตามสภาพ
จริ งจากแหล่งเรี ยนรู ้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
สถานที่หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ สามารถนาสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้มาใช้กบั วิถีชีวติ จริ งได้
ร้อยละ ๘๐

๔. สร้างขวัญและกาลังใจ เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจต่อผูม้ าใหม่
บุคลากร ครู - อาจารย์ นักการฯ ใน
ย้ายออก มีความคุน้ เคยดุจญาติพี่ โรงเรี ยนทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการ
น้อง อันเป็ นการแสดงน้ าใจอันดี ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดี
ต่อกันและเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ต่อชุมชน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๐

๓,๑๓

๘

๔๖
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
และความร่ วมมือกับองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

๑. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
ปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา
๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกา
โนนคาทุกคน มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๓. โรงเรี ยนมีกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา

๒. พัฒนาระบบงาน
๑. โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา มี
สารบรรณและสารสนเทศ ระบบงานสารบรรณและระบบ
สถานศึกษา
บริ หารข้อมูลตามภารกิจด้านงาน
วิชาการงานบริ หารบุคคล งาน
บริ หารงบประมาณ งานบริ หาร
ทัว่ ไปที่เป็ นปั จจุบนั ทันสมัย
๒. งานสารบรรณและข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษาได้รับ
การปรับปรุ งให้ทนั สมัย เป็ น
ปั จจุบนั มีความสะดวกรวดเร็ ว
ในการเข้าถึงข้อมูล ครอบคลุม
ภารกิจงานทุกด้านอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๑. โรงเรี ยนมีระบบข้อมูล SMIS ที่เป็ น
ปั จจุบนั
๒. โรงเรี ยนมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง
๓. โรงเรี ยนมีวารสารประชาสัมพันธ์
๔. โรงเรี ยนมีระบบงานสารบรรณที่เป็ น
ปั จจุบนั สะดวก และง่ายต่อการสื บค้น
๕. ครู นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการรับบริ การข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๗,๘,๙,๑๐,
๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๑๒

๔๗
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๓. พัฒนาระบบ
บริ หารงานทัว่ ไป

๑. นักเรี ยน ๒๔๖ คน ครู และ
บุคลากร ๑๘ คน
๒. นักเรี ยน ครู บุคลากรและ
ชุมชนได้รับการบริ การจากกลุ่ม
งานบริ หารทัว่ ไปโดยการจัด
ดาเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมุ่งเน้น
ประสิ ทธิผล ผูร้ ับการบริ การเกิด
ความความพึงพอใจ

๑. นักเรี ยน ๒๔๖ คน ครู และบุคลากร
๑๘ คน
๒. กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไปจัดดาเนินงาน
ในทุกกิจกรรมให้ผรู ้ ับการบริ การมีความ
ความพึงพอใจด้วยการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผลบรรลุตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓

๔. การจัดทาระบบ
ควบคุมภายใน

๑. เพื่อให้การบริ หารการจัดการ
ใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้ องกันหรื อลดความ
ผิดพลาด ความเสี ยหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรื อการ
ทุจริ ตของหน่วยงาน
๒. เพื่อให้การจัดทารายงาน
การเงินที่จดั ทาขึ้น เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
๓. เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงใน
การบริ หารงานงบประมาณ
ถึงแม้ผลเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ ยงในแต่ละครั้งมีจานวน
เงินน้อย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ผลโดยรวมอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายต่อหน่วยงานได้

๑. โรงเรี ยนสามารถให้ความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ต้ งั ไว้
๒. การบริ หารงานของหน่วยงานมีความ
คุม้ ค่ากับต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง ที่เกิดจากการควบคุมภายในมี
ความคุม้ ค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
๓. ทาให้ทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็จตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๒

๑๒

๔๘
เป้ าหมาย
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๕. พัฒนาระบบ
บริ หารงานวิชาการ

๑. การปฏิบตั ิงานวิชาการมี
ประสิ ทธิภาพ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ความสามารถที่จาเป็ น
ตามหลักสูตร
๒. การบริ หารงานวิชาการ
ภายในโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมี
ระบบ มีหลักสูตร ระเบียบ
ข้อบังคับ วัสดุ สื่ ออุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน

๑. โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงานวิชาการที่มี
ประสิ ทธิภาพ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความ
เจริ ญงอกงามทางสติปัญญา อารมณ์
สังคม
๒. โรงเรี ยนมีหลักสูตร ระเบียบ
ข้อบังคับ วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การพัฒนาผูเ้ รี ยน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ )
๑๓,๑๔,๑๕

