แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

โรงเรียนทาแสงวิทยายน
ตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
กลุม เครือขายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ําดํา
------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง
มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณภาพ
นักเรียน และใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ในปการศึกษา 2555 ตามมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึ กษา หลังจากไดดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ
ตางๆเสร็จแลว จึงไดเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทาแสงวิทยายน ที่จัดทําเปนรายงาน
สรุปผลดําเนินงานการของโรงเรียนโดยใชเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 15 มาตรฐาน 86 ตัวบงชี้ เปนเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา
2556 ใหมีพัฒนาการที่ดีและบรรลุตามมาตรฐานที่ตองการ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 - 2559 โรงเรียนไดจัดทําขึ้น จํานวน 4 ฉบับ โดยอัด
สําเนาเพื่อเผยแพรและรายงานผลการพัฒนาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
จํานวน 1 ฉบับ เผยแพรไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพจํานวน 1 ฉบับ และเก็บไวที่โรงเรียนจํานวน 1 ฉบับ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ในการ
รวมมือพัฒนาการศึกษา ที่มีสวนทําใหรายงานฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ป 2556 - 2559 ที่มีสวนทําใหการจัดทํา สําเร็จลุลวงดวย

( นายชนิด บุญชูศร )
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน

คํานํา

สารบัญ

ความสําคัญเหตุผลและความจําเปน
1
1. ขอมูลทั่วไป
2. ขอมูลดานการบริหาร
- ชื่อ – สกุลผูบริหาร
- ชื่อผูชวยผูบริหาร ( ที่ไดรับแตงตั้ง )
- ประวัติโดยยอ คําขวัญ
- วิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน
- เปาประสงค
- วัตถุประสงคของสถานศึกษา
- ยุทธศาสตร ( Strategies)
3. ขอมูลนักเรียน
4. ขอมูลบุคลากร
5. ขอมูลดานอาคารสถานที่
6. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร
7. สภาพชุมชนโดยรวม
8. โครงสรางหลักสูตร
9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
10. ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
13. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรอบสอง
14. สรุปสภาพปจจุบัน จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา

หนา
1

3
6
6
6
6
6
6
7
8
12
13
15
16
17
20
21
22
25
33
36
39

คํานํา

สารบัญ

บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.การบริหารจัดการศึกษา
โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนทาแสงวิทยายน
2. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2555
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
4 สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช้
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
2. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
4. ความตองการชวยเหลือ
นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา

หนา

41
92
93
94
102
109
112
116
117

124
164
164
178
204
204
205
206

220
222
225
225
226

คํานํา

สารบัญ

ภาคผนวก
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งครูรับผิดชอบการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
2. หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ที่แสดงผลงานดีเดน
ของสถานศึกษา

‘

หนา
228

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนทาแสงวิทยายน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 สพฐ.
ที่ ........ / 2556 วันที่ …… พฤษภาคม 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ขออนุมัติความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 - 2559
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาแสงวิทยายน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาแสงวิทยายน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ไดประชุมปรึกษาหารือรวมกัน ตามวาระการประชุม ครั้งที่ 5 /2556 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 – 2559 โดยการมีสวนรวมใน
การตอบแบบประเมินตามเครื่องมือประเมินภายในของสถานศึกษา และจากการกํากับ ติดตาม และรวมกิจกรรมการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาโดยตลอด เพื่อใหโรงเรียนไดบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดําเนินการ
อยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีมติเห็นชอบในรายงานประจําปของสถานศึกษา ป
การศึกษา 2556 และใชเปนฐานขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป
ดังนั้น คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2556 – 2559 จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
ตอไป
( นางอุษา ลําลอง )
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
( นายชนิด บุญชูศร )
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน

ดาบตํารวจ

ผูอนุมัติ

( สมคิด นันทสมบูรณ )
ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาแสงวิทยายน

