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สวนท่ี 1
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชน

1. ขอมูลท่ัวไป
1.1 สถานท่ีตั้ง หมูท่ี 7 บานทาแสง  ตําบลลําพาน  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ

รหัสไปรษณีย 46000 โทรศัพท 0-43122-577 , 087-237-2828
E – Mail : chanid_boon@hotmail.com Website : www.thasangwittayayon.com

1.2 เปดทําการสอน เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปดสอนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย
(อนุบาล) ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1.3 พ้ืนท่ีเขตบริการ หมู 1 บานทาอุดม, หมู 5 บานวังยูง, หมู 6 บานโนนแพง, หมู 7 บานทาแสง,
หมู 11 บานทุม  และหมู 15 บานโนนยาง

2. ขอมูลดานการบริหาร
2.1 ชื่อ - สกุล  ผูอํานวยการสถานศึกษา นายชนิด  บุญชูศร วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา

บริหารการศึกษา    ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต   วันท่ี 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบันเปนเวลา
4 ป 11 เดือน

2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา - คน
2.3 ประวัติของสถานศึกษา

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ตั้งข้ึน  เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2457 โดยหลวงศรีวัฒนาวงศ   นายอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ เปนคนตั้ง  โดยอาศัยความรวมมือดานตางๆ จากชาวบานท่ีเด็กในปกครองมาเขาเรียนในโรงเรียน  การ
จัดการเรียนการสอนไดดําเนินการตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ ขณะนั้นเปดสอน 5 วิชาคือ   เลขคณิต  อาน
คัด   เขียนและแตงจดหมาย เปดสอนชั้น ป1-ป.3

การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน  มีครู 1 คน คือหลวงธรรมศาสตร     ตอมาไดแตงตั้งใหนายพรม
พินิจการ  มาเปนครูและเปนครูใหญคนแรกดวย เม่ือมีการประกาศ ใช พ.ร.บ.การประถมศึกษา  จึงมีนักเรียนมากข้ึนและ
ไดแตงตั้งนายแกว   โชติญาโณ  มาเปนครูนอย

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2468 ไดเปลี่ยนชื่อใหมวา “ โรงเรียนประชาบาลตําบลเหนือ 4 บานทาสี
ดา” ตอมาหลวงสารนิคม  นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ  เห็นวาตําบลนี้มีหลายหมูบาน และตองการเห็นเด็กไดเรียนท่ัวถึง
จึงจัดตั้งโรงเรียนทาแสงข้ึนท่ีกุดไฮ  เปนศาลาเอกเทศ เปนศูนยกลางหมูบานดงเมือง  ทาสีดา  ทาแสง โนนแพง  กุดออ
เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนประชาบาลตําบลเหนือ 4 บานทาแสง “ และมีครูเพ่ิมอีก 1 คน คือ น.ส.แตม  บุญเลิศ

วันท่ี 16 มิถุนายน 2477 ไดแยกโรงเรียนท่ีกุดใฮ   มาอยูศาลาวัดบานทาสีดาอีกแหงหนึ่ง  และยาย
ไปตั้งท่ีบานฝายแตกอีกแหง  สวนท่ีแยกมาตั้งท่ีบานทาแสงนั้น  พอถึงวันท่ี 1 กันยายน 2477 ทางราชการ
ไดแยกอีกแหงท่ี ศาลาวัดบานทาสีดา  โดยใหนายพรม  พินิจการ  เปนครูใหญ  นายแกว  โชติญาโณ, นายเท่ียง
ถิตยประเสริฐ  เปนครูนอย
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วันท่ี 6 กันยายน 2482 ทางราชการไดจัดสรรงบประมาณ 600 บาท มาปลูกสรางอาคาร และ
ราษฏรสมทบ จัดสรางอาคารแบบ ป.1 , 1 ชั้น 5 หองเรียน  สรางเสร็จ เม่ือวันท่ี 19 กรกฏาคม 2483 มีหลวง
อนุกูลเพชรเกษตร นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ  และขุนอัมภานนทศึกษากร  ศึกษาธิการอําเภอ   และนายทองพูน  ทอง
สาร  ครูใหญโรงเรียนบานทาแสงไดทําพิธีเปด

ในป 2512 ไดรับอนุญาตเปดสอน ชั้น ป.5 –ป.7 ในป 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช
หลักสูตรแทนหลักสูตร 2503 เปนการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้น ป.6

ในป 2538 ทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล  ถึงมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และไดกําหนดตําแหนงผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูอํานวยการโรงเรียน

ในปการศึกษา 2556 จํานวนขาราชการครูท้ังสิ้น 18 คน ไปชวยราชการ 2 คน ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบริการ  จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
3. ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน

จํานวนนักเรียน 8 หองเรียน ( ขอมูล  ณ  วันท่ี 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 )

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จํานวน
หอง หมายเหตุ

อนุบาล 1
อนุบาล 2

15
12

16
5

31
17

1
1

1. มีนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
เรียนรวม  จํานวน 53 คน

2. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ
จํานวน 190 คน

3. นักเรียนปญญาเลิศ - คน

4. นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ
เปนพิเศษ 53 คน

5. นักเรียนท่ีออกกลางคัน - คน

6. จํานวนนักเรียน ตอหอง(เฉลี่ย) 19.5 คน

7. สัดสวนครู : นักเรียน 1 : 14

รวม 27 21 48 2
ป.  1
ป.  2
ป.  3
ป.  4
ป.  5
ป.  6

7
9
14
6
14
7

14
5
9
11
3
13

21
3
13
17
17
20

1
1
1
1
1
1

รวม 57 55 112 6
ม.  1
ม.  2
ม.  3

7
13
12

4
13
6

11
26
18

1
1
1

รวม 32 23 55 3
ม.  4
ม.  5
ม.  6

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

รวม
รวมท้ังหมด 116 99 215 11
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4. ขอมูลครูและบุคลากร

ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 1. ขาราชการครูมีจํานวน 16 คน
2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา - 2. วุฒิการศึกษาของขาราชการครู
3. ครู  คศ. 1 - - ต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 1 คน
4. ครู  คศ. 2 1 - ปริญญาตรี  จํานวน 12 คน
5. ครู  คศ. 3 14 - สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 3 คน
6. ครู  คศ. 4 - 3. อายุเฉลี่ยของขาราชการครู 51 ป
7. ครูอัตราจาง - 4. ประสบการณการสอนขาราชครูเฉลี่ย 33 ป
8. ลูกจางประจํา / นักการภารโรง
9. อ่ืนๆ (ระบุ ) จนท.ธุรการ,ครูพ่ีเลี้ยงฯ ,

2
2

(ขาราชการครู  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน

รวมท้ังหมด 20 ไมรวมครูอัตราจาง )

- ครูท่ีสอน ตรงตามวิชาเอก หรือ โท  จํานวน 1 คน ( คิดเปนรอยละ 6.7 )
- ครูท่ีสอนตามความถนัด   จํานวน 14 คน ( คิดเปนรอยละ 100 )

5. ขอมูลดานอาคาร สถานท่ี ทรพัยากร
5.1 พ้ืนท่ีของโรงเรียน  เนื้อท่ี 23 ไร 3 งาน 96 ตารางวา (รวมท่ีนา)
5.2 จํานวนอาคารเรียนถาวร  รวม 3 หลัง รวมจํานวน 24 หอง
5.3 จํานวนอาคารเรียนชั่วคราว - หอง รวมจํานวน - หอง
5.4 อาคาร เอนกประสงค 1 หลัง
5.5 จํานวนหองพิเศษ

- หองทดลองวิทยาศาสตร 1 หอง
- หองคอมพิวเตอร 1 หอง
- หองดนตรี – นาฏศิลป 1 หอง
- หองปฏิบัติการทางภาษา - หอง
- หองพยาบาล 1 หอง
- หองสมุด 1 หอง พ้ืนท่ี 6 x 18 ตารางเมตร
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6. จํานวนสื่อ  อุปกรณ  เครื่องอํานวยความสะดวก
- เครื่องคอมพิวเตอร ท้ังหมด 15 เครื่อง (ใชเพ่ือการเรียนการสอน 10 เครื่อง  ใชในงาน

บริหาร 2 เครื่อง ชํารุดใชการไมได 3 เครื่อง)
- เครื่องถายเอกสาร จํานวน - เครื่อง
- เครื่องโทรสาร จํานวน - เครื่อง
- โทรทัศน จํานวน 11 เครื่อง
- เครื่องเลน VCD จํานวน 2 เครื่อง
- มีหนังสือในหองสมุด จํานวน 3,800 เลม

7) ขอมูลงบประมาณ ( รายรับ – รายจาย )
7.1 รายไดของโรงเรียน

- รับจากงบประมาณของรัฐ จํานวน 2,773,900 บาท
- คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน - บาท
- เงนิบริจาคและสนับสนุนจากแหลงตางๆ จํานวน - บาท

รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,773,900 บาท
7.2 รายจายของโรงเรียน

- เงินเดือน จํานวน 2,773,900 บาท
- คาสาธารณูปโภค จํานวน 10,000 บาท
- คาดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดานวิชาการ จํานวน 827,290 บาท
- คาดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดานบุคลากร จํานวน 55,000 บาท
- คาดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   ดานแผนงบประมาณ จํานวน 358,800 บาท
- คาดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดานบริหารท่ัวไป จํานวน 107,500 บาท
- งบสํารองจาย 15,960 บาท

รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,258,900 บาท
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8. โครงสรางหลักสูตร
โรงเรียนทาแสงวิทยายน เริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 และ

ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เม่ือปการศึกษา 2555 โดยไดกําหนดโครงสราง เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนี้

โครงสรางเวลาเรียน   ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม
เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

o ประวัติศาสตร (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม

และการดําเนินชีวิตใน
สังคม (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐)
o เศรษฐศาสตร
o ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
 รายวิชาเพ่ิมเติม

คอมพิวเตอร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ช่ัวโมง
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
o กิจกรรมแนะแนว (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ-เนตรนารี (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
- ชุมนุม

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

รวมเวลาทั้งหมด ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง / ป ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง / ป

(๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
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โครงสรางเวลาเรียน    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓
 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
คณิตศาสตร ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
วิทยาศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)
oประวัติศาสตร ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
oหนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตใน

สังคม
oภูมิศาสตร ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.)
oเศรษฐศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
ภาษาตางประเทศ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)

รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) ๑,๐๐๐ (๒๕ นก.) ๑,๐๐๐ (๒๕ นก.) ๑,๐๐๐ (๒๕ นก.)

 รายวิชาเพ่ิมเติม

คอมพิวเตอร ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)

รวมเวลาเรยีน (เพ่ิมเติม) ๘๐(๒นก.)
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
o กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐
- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน - - -
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.)

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ป

หมายเหตุ  กิจกรรมสาธารณะประโยชนจัดนอกเวลา โดยอยูในความดูแลของครูท่ีปรึกษา
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9. แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

9.1 แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา

แหลงเรียนรู ท่ีตัง้ / ท่ีอยู ความสําคัญ
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

1. สนามเด็กเลน
2. สนามกีฬา
3. โรงครัว
4. แปลงเกษตร
5. หองน้ําหองสวม
6. หองเรียนคอมพิวเตอร
7. หองสมุด
8. อาคารอเนกประสงค

โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน
โรงเรียนทาแสงวิทยายน

สถานท่ีนันทนาการโรงเรียน
สถานท่ีออกกําลังกาย
สถานท่ีฝกปฏิบัติการประกอบอาหาร
สถานท่ีทําการเกษตรโรงเรียน
ศึกษาสุขาภิบาล
ศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ศึกษาคนควาหาความรูความบันเทิง
หองประชุม, หองจริยธรรม,
หองจัดกิจกรรมตางๆ

แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
1. วัดประจําหมูบาน
2. สถานีอนามัย
3. สํานักงาน ทต. ลําพาน
4. ลําน้ําพาน
5. บานเรือน / ศาลากลางบาน
6. ดอนปูตา
7. ภูมิปญญาทองถ่ิน

8. แปลงเกษตรในชุมชน
9. บอเลี้ยงปลา
10. กองทุนหมูบาน

11. รานคาหมูบาน

บานทาแสง
บานโนนแพง
บานลําพาน
บานทาแสง
บานทาแสง
บานสะอาด
บานทาแสง

บานทาแสง
บานทาแสง
บานทาแสง

บานทาแสง

ประกอบพิธีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาการรักษาสุขภาพอนามัย
ศึกษาเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน
ศึกษาระบบนิเวศ
ศึกษาวัฒนธรรมและ ประเพณีอีสาน
ศึกษาเก่ียวกับความเชื่อของชุมชน
ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน
และการประกอบอาชีพ
ศึกษาเก่ียวกับการทําเกษตรในชุมชน
ศึกษาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลา
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินกองทุน
หมูบาน
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ การซื้อ
ขายสินคา
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9.2 ภูมิปญญาทองถิ่น

ชื่อ - สกุล ท่ีอยู ความสําคัญ / ความเชี่ยวชาญ
1. นายบุญจันทร  นันวิชัย หมู 7 บานทาแสง ดนตรีพ้ืนบาน (พิณ)
2. นายไสว  วรรณโชติ หมู 15 บานโนนแพง ดนตรีพ้ืนบาน (กลองยาว)
3. นายสมพร  ฆารฤทธิ์ หมู 1 บานทาอุดม ดนตรีพ้ืนบาน (กลองยาว)
4. นายทองสุข  ภูวรรณา หมู 5 บานวังยูง งานหัตถกรรมจักสานดวยไมไผ
5. นายดํารง  ญาณพิบูลย หมู 15 บานโนนแพง งานหัตถกรรมจักสานดวยไมไผ
6. นายสมบัติ  ไกรแกว หมู 7 บานทาแสง งานชางไม
7. นายชวน  อินทรเจริญ หมู 5 บานวังยูง งานชางไม
8. นายสันต  นันเอ่ียม หมู 1 บานทาอุดม งานชางปูน
9. นายสมใจ  วรรณโชติ หมู 5 บานวังยูง งานชางปูน
10. นายสมควร  มหาพรม หมู 1 บานทาอุดม งานทอเสื่อกก
11. นางลํายวน  ภูครองตา หมู 15 บานโนนแพง งานทอเสื่อกก
12. นางตาล  ญาณพิบูลย หมู 7 บานทาแสง งานทอผาพ้ืนเมือง ตัดเย็บ

10. ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
สภาพชุมชนโดยรวม

10.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม   มีประชากรประมาณ 5,000 คน
10.2 บริเวณใกลเคียงโรงเรียนไดแก ลําน้ําพาน คลองสงน้ําชลประทาน
10.3 อาชีพหลักของชุมชน  คือเกษตรกรรม เนื่องจากเปนอาชีพท่ีทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ
10.4 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ

ประเพณีบุญบองไฟประจําป  ประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป
10.5 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ    รอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ท่ีเหลือประกอบอาชีพอ่ืน  เชน  ขาราชการ รับจาง  พนักงานบริษัท หางราน  กอสราง  ขับรถรับจาง และคาขาย
เพราะระยะทางไมหางไกลจากตลาดในตัวเมืองมากนัก รอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ

10.6 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ย ตอคน/ตอป  ประมาณ 30,000 บาท

10.7 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
ขอมูลจํานวนประชากรท่ีอยูในเขตบริการของโรงเรียนมีจํานวน 4,897 คน 998 ครอบครัว

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ชุมชนท่ีอยูรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท  มีความสัมพันธกับโรงเรียนใน
ระดับดี โดยโรงเรียนไดใหความรวมมือกับชุมชนทุกเรื่องท่ีชุมชนรองขอ  เชนการใหความรวมมือในการทําบุญตาม
ประเพณี  วันสําคัญทางพุทธศาสนา   การเปนกรรมการตัดสินกีฬาตานยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  และใน
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ขณะเดียวกันชุมชนก็ไดใหความรวมมือกับโรงเรียน เชน การบริจาคทรัพยสิน  สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ของโรงเรียน   เชน งานวันเด็ก    การแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน  งานกิจกรรมเขาคายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี
การใหทุนการศึกษาใหกับนักเรียน เปนตน

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  อยูในเขตเทศบาลตําบลลําพาน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีชลประทาน  อาชีพหลักของ
ชุมชนคืออาชีพเกษตรกรรม  เศรษฐกิจอยูในข้ันดีและมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินหลายแหง  โดยเฉพาะแหลงเรียนรู
ทางดานการเกษตร การเลี้ยงสัตวและการประมงน้ําจืด  เอ้ือตอการพัฒนาการศึกษา  แตยังมีอุปสรรคในเรื่อง  การ
เชื่อมโยงงบประมาณบางสวนไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอนจะมาถึงโรงเรียน เชน งบประมาณโครงการอาหาร
กลางวัน  งบประมาณอาหารเสริมนมโรงเรียน  ปจจุบันยังไมไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีควร
เพราะติดปญหาเรื่องการถายโอนสถานศึกษา  การกระจายอํานาจ

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ดานบุคลากร บุคลากรสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี  ประมาณรอยละ 80 อายุราชการคอนขางมาก     มี
ประสบการณในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีความสามารถวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดครบทุกกลุมสาระ ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงและมีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ครูมีคุณวุฒิปริญญาโท 3 คน และท่ีเหลือมีวุฒิปริญาตรีทุกคน  ผานการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 15 คน ท่ี
เหลืออีก 1 คน  กําลังจะสงผลงานเพ่ือรับการประเมินตอไป  จุดออนคุณวุฒิสอนไมตรงตามวิชาเอก  เนื่องจากขาดแคลน
บางรายวิชา  เชน  ภาษาตางประเทศ   คอมพิวเตอร  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ดนตรีนาฏศิลป  และพลศึกษา  ทาง
โรงเรียนเคยขออัตรากําลังบุคลากร ตามวิชาเอกท่ีขาดแคลนไปทุกป  แตไมไดรับจัดสรร  เนื่องจากเปนโรงเรียนเกินเกณฑ
และปญหาครูมีภาระงานดานอ่ืนๆ มาก  นอกเหนือจากงานการสอน จึงทําใหมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของ
นักเรียน

ดานนักเรียน จํานวนนักเรียนลดลงทุกปการศึกษา  ทางโรงเรียนไดหาแนวทาง   วิธีการท่ีเปนระบบ
ในการประชาสัมพันธ  จูงใจใหผูปกครองไดสงบุตรหลานเขาเรียน   การเรียนของนักเรียนในภาพรวม  มีผลการเรียนใน
บางรายวิชาคอนขางต่ํา  ตองมีการเรงปรับปรุงแกไขในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานั้น  จัดหาครู
อัตราจางมาสอนในรายวิชาท่ีขาดแคลน  และควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนให
มากยิ่งข้ึน

ดานอาคารสถานท่ี อาคารเรียนเพียงพอกับอัตราสวนจํานวนนักเรียน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
พรอมท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แตคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและหองเรียน  ระบบอินเตอรเน็ต
ตองติดตั้งไวทุกอาคารเรียน   หองสมุดของโรงเรียนใชอาคารเรียนเปนสถานท่ี  และกําลังปรับปรุง   หองสหกรณโรงเรียน
ยังไมเปนระบบ  ระบบสาธารณูปโภคตองมีการปรับปรุง  เชน ระบบน้ําดื่มน้ําใช  หองน้ําหองสวม  ลานจริยธรรม  สภาพ
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ภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนควรมีการปรับปรุง   เชน ท่ีจอดรถยนต  รถจักรยานยนต และรถจักรยาน  สนามกีฬา  สนามเด็ก
เลน ไมดอกไมประดับควรตกแตง  จัดเพ่ิมใหสวยงาม  ถนนเปนถนนลูกรัง  ควรปรับใหเปนถนนคอนกรีต

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
จากการวิเคราะหสถานภาพ และสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  พบวามีท้ังจุดออนและจุดแข็ง

กลาวคือการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเฉพาะการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน  เชนงานการเงิน
พัสดุ  ควรมีการปรับเปลี่ยนใหบุคลากรทุกคนไดเรียนรูงานทุกงาน  โดยไมใหยึดติดกับงานดานเดียว  ควรมีการจัดอบรม
หรือสงบุคลากรเขารับการอบรมสมํ่าเสมอ  เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  นําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม  และ
เนื่องจากโรงเรียนเปนของชุมชน  ควรใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียนมากข้ึน โดยให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูประสานกับชุมชน  ในทุกดาน  ท้ังดานความสัมพันธกับชุมชน  ดานครู
นักเรียน ตลอดจนดานงบประมาณสนับสนุน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน  สุดทายเปาหมายอยูท่ีนักเรียนซึ่งจะเปนกําลังท่ี
สําคัญของชาติตอไป
11. ความคาดหวังของโรงเรียน

โรงเรียน มีความมุงม่ันและใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก  การดําเนินงานของโรงเรียนจึงมีความมุงม่ัน
พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้

1. นักเรียนใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท้ังฟง พูด อาน และเขียนไดเปนอยางดี
2. นักเรียนใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได
3. นักเรียนมีพ้ืนฐานทางการคิดคํานวณเปนอยางดี
4. นักเรียนรูจักคิดและใชเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. นักเรียนมีความซื่อสัตย เสียสละ ประหยัด อดทน มุงม่ันในการทํางาน  มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง   รัก

ความเปนไทย  และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมแกการอยูรวมกันในสังคม
6. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  รูจักรักษาสุขภาพอนามัย
7. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และเลนดนตรีไดอยางนอย 1 อยาง
8. นักเรียนใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการแสวงหาความรูและสรางสรรคใชงานได
9. นักเรียนเห็นคุณคาทางดานศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สามารถอนุรักษและพัฒนาใหดียิ่งข้ึนได
10. นักเรียนมีภาวะผูนําและผูตาม  สามารถใชกระบวนการกลุมในการทํางาน เปนอยางดี
11. นักเรียนเปนผูใฝหาความรู และความสามารถสรางองคความรูท่ีนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางแทจริง
ครู เปนบุคคลสําคัญท่ีอบรมสั่งสอนและพรอมท่ีจะสรางโอกาสใหนักเรียน  บรรลุตามความคาดหวังของโรงเรียน
ดังนี้
1. ครูมีความเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอศิษย
2. ครูมีทักษะและเทคนิคในการสอนท่ีหลากหลาย
3. ครูใชสื่อประกอบการสอนไดเปนอยางดี
4. ครูมีความรูทันตอความกาวหนาของโลก
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5. ครูมีบุคลิกภาพท่ีดีและสุขภาพแข็งแรง
6. ครูมีสวัสดิการท่ีดี
7. ครูมีความกาวหนาในวิชาชีพครู

12. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา
12.1 ผลงานดีเดน

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
สถานศึกษา
1.โรงเรียนทาแสงวิทยายน รางวัลดีเดน ประเภทโรงเรียนรัก

การอาน ขนาดกลาง
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ป 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
ผูบริหาร
1.นายชนิด   บุญชูศร รางวัลดีเดน ประเภทผูบริหารรัก

การอาน โรงเรียนขนาดกลาง
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ป 2555

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
ครู
1.นางอุษา        ลําลอง
2.น.ส.พรรณิภา ฉายละออ

เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
เตนแอโรบิค (ทีม5-7คน)
บกพรองทางการเรียนรู งานศิลป
หัตกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา
2555 จังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นักเรียน
1. ด.ญ.วิสา  ภูจําเนียร
2.ด.ญ.ดรุณี  ญานศรี
3.ด.ญ.สมพิศ พงษพฤษพรรณ
4.ด.ช.ธรีชา  ทุมพร
5.ด.ช.รุจิเทพ  ฉายพล

เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
เตนหางเครื่องประกอบเพลง
(ทีม5-7คน) บกพรองทางการ
เรียนรู งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป
การศึกษา 2555 จังหวัดชัยภมิู

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

1.ด.ญ.สรอยสุดา  อุไรคํา
2.ด.ญ.สุดาพร  รัตนวัน
3.ด.ญ.แพรทอง  เดชไธสงค
4.ด.ญ.กินรี   ลุนชิต
5.ด.ญ.สไบทิพย  ฉายถวิล
6.ด.ญ.ศิริเนตร   ภูผากาย
7.ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช  ฤทธิ์ประดิษฐ

เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขัน
เตนแอโรบิค (ทีม5-7คน)
บกพรองทางการเรียนรู งานศิลป
หัตกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ป
การศึกษา 2555 จังหวัดชัยภมิู

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

กลุมยุวเกษตรโรงเรียนทาแสง
วิทยายน

ตัวแทนยุวเกษตร ระดับอําเภอ
โครงการยุวเกษตรดีเดนตามแนว
พระราชดําหริ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ
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13. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ประจําปการศึกษา 2555

13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปท่ี 2

พัฒนาการดาน
จํานวนเด็ก
ท่ีประเมิน

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

1.ดานรางกาย 20 17 3 -

2.ดานอารมณ-จิตใจ 20 15 5 -

3.ดานสังคม 20 16 4 -

4.ดานสติปญญา 20 15 5 -

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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13.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1- ม.3) ปการศึกษา 2555

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 17 - - - 2 1 5 - 9 14 82.35
คณิตศาสตร 17 - - - 2 3 4 - 8 12 70.59
วิทยาศาสตร 17 - - - - 2 4 3 8 15 88.24
สังคมศึกษา ฯ 17 - - - 1 4 2 2 8 12 70.59
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 - - - - - - 3 14 17 100
ศิลปะ 17 - - - - - 4 3 10 17 100
การงานอาชีพฯ 17 - - - - - 3 3 11 17 100
ภาษาตางประเทศ 17 - - - - 5 3 2 7 12 70.59
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

17 - - - - - 3 3 11 17 100

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 25 - - - 1 1 4 8 11 23 92.00
คณิตศาสตร 25 - - - 1 4 4 6 10 19 76.00
วิทยาศาสตร 25 - - - - 3 4 5 13 22 88.00
สังคมศึกษา ฯ 25 - - - - 5 5 4 11 20 80.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 25 - - - - 1 5 3 14 24 96.00
ศิลปะ 25 - - - 1 3 6 4 11 21 84.00
การงานอาชีพฯ 25 - - - - - 6 6 13 25 100
ภาษาตางประเทศ 25 - - - - - 12 1 10 25 100
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร

25 - - - - - 6 6 13 25 100

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 19 - - - - 2 2 4 11 17 89.47
คณิตศาสตร 19 - - - - 2 4 3 10 17 89.47
วิทยาศาสตร 19 - - - - 2 1 5 11 17 89.47
สังคมศึกษา ฯ 19 - - - - 1 2 7 9 18 94.74
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 - - - - - - 2 17 19 100
ศิลปะ 19 - - - - - - 2 17 19 100
การงานอาชีพฯ 19 - - - - 1 1 6 11 18 94.74
ภาษาตางประเทศ 19 - - - - 2 3 4 10 17 89.47
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

19 - - - - 1 1 6 11 18 94.74

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 17 - 1 1 1 1 3 3 7 13 76.47
คณิตศาสตร 17 - 1 1 2 2 3 1 7 11 64.71
วิทยาศาสตร 17 - 2 1 4 1 2 2 5 9 52.94
สังคมศึกษา ฯ 17 - 2 - - 5 1 2 7 10 58.82
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 - - 1 3 1 2 1 9 12 70.59
ศิลปะ 17 - - - 2 - 2 7 6 15 88.24
การงานอาชีพฯ 17 - - 2 - 1 2 3 9 14 82.35
ภาษาตางประเทศ 17 - - 2 3 - 2 2 8 12 70.59
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

17 - - 2 - 1 2 3 9 14 82.35

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 18 - 1 - - 1 1 1 14 16 88.89
คณิตศาสตร 18 - 1 1 2 2 7 4 1 12 66.67
วิทยาศาสตร 18 - 1 2 - 2 4 5 4 13 72.22
สังคมศึกษา ฯ 18 - - - 1 3 3 4 7 14 77.78
สุขศึกษาและพลศึกษา 18 - 1 - - - 2 2 13 17 94.44
ศิลปะ 18 - - 1 1 - 4 1 11 16 88.89
การงานอาชพีฯ 18 - - 1 1 - 4 4 8 16 88.89
ภาษาตางประเทศ 18 - - 1 - 1 2 5 9 16 88.89
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

18 - - 1 1 - 4 4 8 16 88.89

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 16 - - - 1 2 6 2 5 13 81.25
คณิตศาสตร 16 - - - 1 4 6 4 1 11 68.75
วิทยาศาสตร 16 - - - 3 5 6 1 1 8 50.00
สังคมศึกษา ฯ 16 - - - - 4 3 5 4 12 75.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 - - - - - 5 - 11 16 100
ศิลปะ 16 - - - 1 5 4 4 2 10 62.50
การงานอาชีพฯ 16 - - - 1 2 5 2 5 12 75.00
ภาษาตางประเทศ 16 - - - 5 2 7 2 - 9 56.25
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

16 - - - 1 2 5 2 5 12 75.00

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 21 - - - 1 3 6 6 5 17 80.95
คณิตศาสตร 21 - 5 3 10 1 2 - - 2 9.52
วิทยาศาสตร 21 - 4 - 2 1 10 3 1 14 66.67
สังคมศึกษา ฯ 21 - - - 3 4 5 5 4 14 66.67
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 - 2 - 1 - 2 6 10 18 85.71
ศิลปะ 21 - 1 - - 1 1 - 18 19 90.48
การงานอาชีพฯ 21 - - - - - 2 4 15 21 100
ภาษาตางประเทศ 21 - 5 5 6 2 3 - - 3 14.29
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

21 - - - - - 2 4 15 21 100

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 13 - 2 - - 1 3 1 6 10 76.92
คณิตศาสตร 13 - - - 2 - 2 9 - 11 84.52
วิทยาศาสตร 13 - 1 1 1 1 3 5 1 9 69.23
สังคมศึกษา ฯ 13 - - 1 4 1 3 - 4 7 53.85
สุขศึกษาและพลศึกษา 13 - - - - - 2 5 6 11 84.52
ศิลปะ 13 - - - - 1 3 3 6 11 84.52
การงานอาชีพฯ 13 - - - - - - 2 11 13 100
ภาษาตางประเทศ 13 - 3 1 5 4 - - - 0 0
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

13 - - - - - - 2 11 13 100

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

จากตาราง สรุปไดวา กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน
นร.ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ
3 ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ภาษาไทย 19 - - - 1 3 4 2 9 15 78.95
คณิตศาสตร 19 - - - 1 2 8 8 - 16 84.21
วิทยาศาสตร 19 - 3 - 5 1 4 4 3 11 51.89
สังคมศึกษา ฯ 19 - - - 1 2 5 7 4 16 84.21
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 - - - 3 1 3 5 7 15 78.95
ศิลปะ 19 - - - - - 1 - 18 19 100
การงานอาชีพฯ 19 - - - 1 - - 3 15 18 94.74
ภาษาตางประเทศ 19 - 2 3 4 6 4 - - 4 21.05
รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร)

19 - - - 1 - - 3 15 18 94.74

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน คือ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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13.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  (NT)

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
ความสามารถดานภาษา 18 13.50 1.20 45.00 0.00 16.67 83.33 0.00
ความสามารถดานคํานวณ 18 9.56 2.33 31.85 5.56 77.78 16.67 0.00
ความสามารถดานเหตุผล 18 15.33 2.45 51.11 5.56 5.56 83.33 5.56

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน คือ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  (O-NET)

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยรอย
ละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณิตศาสตร 16 30.31 10.96 30.31
ภาษาไทย 16 44.25 14.26 44.25
วิทยาศาสตร 16 30.47 7.49 30.47
สังคมศึกษาฯ 16 38.75 7.38 38.75
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

16 47.25 10.70 47.25

ศิลปะ 16 44.38 11.30 44.38
การงานอาชีพฯ 16 50.00 13.93 50.00
ภาษาตางประเทศ 16 28.91 7.65 28.91

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน คือ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (O-NET)

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยรอย
ละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณิตศาสตร 19 22.48 8.00 22.48
ภาษาไทย 19 50.23 7.87 50.23
วิทยาศาสตร 19 28.30 5.19 28.30
สังคมศึกษา ฯ 19 41.30 11.82 41.30
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

19 41.63 15.15 41.63

ศิลปะ 19 37.50 9.65 37.50
การงานอาชีพฯ 19 33.60 9.35 33.60
ภาษาตางประเทศ 19 26.32 5.20 26.32

จากตาราง สรุปไดวา โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ................
เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สูงสุด ................
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ................ และรองลงมาตามลําดับ คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ................ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ................ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ................
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม................กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ................ และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ................

กลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจะตองนําไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนการเรงดวน คือ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปะ ตามลําดับ
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13.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 (Las)

สาระวิชา จํานวนคน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
ภาษาไทย 17 21.231 2.619 70.770 0(0.00%) 11(84.62%) 2(15.38%)
คณิตศาสตร 17 19.923 3.523 66.410 0(0.00%) 12(92.31%) 1(7.69%)
วิทยาศาสตร 17 20.615 2.181 68.717 0(0.00%) 12(92.31%) 1(7.69%)

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 (Las)

สาระวิชา จํานวนคน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
ภาษาไทย 25 21.875 4.665 72.917 0(0.00%) 15(62.50%) 9(37.50%)
คณิตศาสตร 25 16.000 3.765 53.333 0(0.00%) 24(100.00%) 0(0.00%)
วิทยาศาสตร 25 14.875 3.443 49.583 0(0.00%) 24(100.00%) 0(0.00%)

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 (Las) ฉบับท่ี 1-ฉบับท่ี 2

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
ภาษาไทย 15 14.667 3.638 48.890 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
คณิตศาสตร 15 16.467 3.758 54.890 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
วิทยาศาสตร 15 12.667 4.186 42.223 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
สังคมศึกษาฯ (ฉ.2) 15 12.467 3.907 41.557 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
ภาษาอังกฤษ (ฉ.2) 15 13.067 2.712 43.557 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 (Las) ฉบับท่ี 1-ฉบับท่ี 2

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น

เฉลี่ยรอย
ละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี

ภาษาไทย 15 13.933 3.105 46.443 0(0.00%) 15(100.00%) 0(0.00%)
คณิตศาสตร 15 11.400 2.694 38.000 1(6.67%) 14(93.33%) 0(0.00%)
วิทยาศาสตร 15 10.467 3.067 34.890 3(20.00%) 12(80.00%) 0(0.00%)
สังคมศึกษาฯ (ฉ.2) 15 14.533 2.031 48.443 0(0.00%) 15(100.00%) 0(0.00%)
ภาษาอังกฤษ (ฉ.2) 15 12.400 6.456 41.333 4(26.67%) 11(73.33%) 0(0.00%)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (Las) ฉบับท่ี 1-ฉบับท่ี 2

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับ
ปรุง

พอใช ดี

ภาษาไทย 18 16.667 1.372 55.557 0(0.00%) 18(100.00%) 0(0.00%)
คณิตศาสตร 18 20.167 1.654 67.223 0(0.00%) 18(100.00%) 0(0.00%)
วิทยาศาสตร 18 8.611 2.118 28.703 7(38.89%) 11(61.11%) 0(0.00%)
สังคมศึกษาฯ (ฉ.2) 18 16.278 2.927 54.260 0(0.00%) 18(100.00%) 0(0.00%)
ภาษาอังกฤษ (ฉ.2) 18 14.056 2.838 46.853 1(5.56%) 17(94.44%) 0(0.00%)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (Las) ฉบับท่ี 1-ฉบับท่ี 2

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละ
ของนักเรียนท่ีไดระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
ภาษาไทย 13 21.357 1.946 71.190 0(0.00%) 11(78.57%) 3(21.43%)
คณิตศาสตร 13 7.000 1.754 23.333 6(42.86%) 8(57.14%) 0(0.00%)
วิทยาศาสตร 13 13.214 1.051 44.047 0(0.00%) 14(100.00%) 0(0.00%)
สังคมศึกษาฯ (ฉ.2) 13 17.857 1.027 59.523 0(0.00%) 14(100.00%) 0(0.00%)
ภาษาอังกฤษ (ฉ.2) 13 15.929 1.685 53.097 0(0.00%) 14(100.00%) 0(0.00%)
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13.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับชั้น
จํานวน

นร.ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี 1 17 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 2 25 25 - 25 -
ประถมศึกษาปท่ี 3 19 19 - 19 -
ประถมศึกษาปท่ี 4 17 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 5 18 18 - 18 -
ประถมศึกษาปท่ี 6 16 16 - 16 -
มัธยมศึกษาปท่ี 1 21 21 - 21 -
มัธยมศึกษาปท่ี 2 13 13 - 13 -
มัธยมศึกษาปท่ี 3 19 19 - 19 -

รวม 165 165 - 165 -
เฉลี่ยรอยละ 100 - 100 -

.
13.6 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

ระดับชั้น
จํานวน

นร.ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี 1 17 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 2 25 20 5 25 -
ประถมศึกษาปท่ี 3 19 17 2 19 -
ประถมศึกษาปท่ี 4 17 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 5 18 15 3 18 -
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ประถมศึกษาปท่ี 6 16 16 - 16 -
มัธยมศึกษาปท่ี 1 21 18 3 21 -
มัธยมศึกษาปท่ี 2 13 11 2 13 -
มัธยมศึกษาปท่ี 3 19 15 4 19 -

รวม 165 146 19 165 -
เฉลี่ยรอยละ 88.48 11.51 100 -

13.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ระดับชั้น
จํานวน
นักเรยีน
ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี 1 17 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 2 25 25 -
ประถมศึกษาปท่ี 3 19 19 -
ประถมศึกษาปท่ี 4 17 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 5 18 18 -
ประถมศึกษาปท่ี 6 16 16 -
มัธยมศึกษาปท่ี 1 21 21 -
มัธยมศึกษาปท่ี 2 13 13 -
มัธยมศึกษาปท่ี 3 19 19 -

รวม 165 165 -
เฉลี่ยรอยละ 100 -
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13.8 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน

ระดับช้ัน
จํานวน

นร.
ท้ังหมด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รส

ื่อส
าร

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รค

ิด

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รแ

กป
ญห

า

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใช

ทัก
ษะ

ชีวิ
ต

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใช

เทค
โน

โล
ยี่

ผา
น

ไม
ผา

น

ผา
น

ไม
ผา

น

ผา
น

ไม
ผา

น

ผา
น

ไม
ผา

น

ผา
น

ไม
ผา

น

ประถมศึกษาปท่ี 1 17 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 2 25 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ประถมศึกษาปท่ี 3 19 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -
ประถมศึกษาปท่ี 4 17 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
ประถมศึกษาปท่ี 5 18 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -
ประถมศึกษาปท่ี 6 16 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
มัธยมศึกษาปท่ี 1 21 21 - 21 - 21 - 21 - 21 -
มัธยมศึกษาปท่ี 2 13 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -
มัธยมศึกษาปท่ี 3 19 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -

รวม 165 165 - 165 - 165 - 165 - 165 -
เฉลี่ยรอยละ 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
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สวนท่ี 2
การศึกษาสภาพปญหาความตองการจําเปน

เปนสภาพปญหาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดความตองการจําเปนในการแกปญหา และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและงานตามนโยบายท่ีเก่ียวของ
ระดับตาง ๆ สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้

วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมินระดบัปฐมวัย (SWOT)
ปจจัยภายในสถานศึกษา

จุดเดน (S) จุดควร
พัฒนา (W)

ดานผลการจัดการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย รูจักเลนและปฏบิตัิกิจกรรมรวมกับผูอื่น ช่ืนชอบและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรี และการ

เคล่ือนไหว มีพัฒนาการดานรางกายตามวัย การเจริญเตบิโต มีสมรรถภาพทางกายตามวัย และรูจักดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยที่ดี รูจัก
หลีกเล่ียงการกระทําทีน่ําไปสูอุบตัิภัย มีพัฒนาการดานสังคม มีความซ่ือสัตยปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธได       มี
พัฒนาการดานสติปญญาสมวัย มีความใฝรู และรักการอาน มีสมาธิในการเรียนรู สามารถถายทอดความคิดผานงานศิลปะ เลาเรื่อง เลนเกม
มีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป มีทักษะพ้ืนฐานดานสังคม ดานอารมณและจิตใจ มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบคุคลและสถานที่แวดลอม
รอบตัว

โรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะ “รักการอาน” บรรลุตามอัตลักษณที่กําหนดไว

ดานการบริหารจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการตามภารกิจทุกดาน

กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร

ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคญั ครูสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานสังคม ความสัมพันธ

ทางบวกกับเด็กและครอบครัว

ดานผล
การจัด
การศึกษา

การ
พัฒนาตาม
จุดเนนและ
จุดเดนที่
สงผล
สะทอนเปน
เอกลักษณ
ของ
สถานศึกษา
และการ
ดําเนินงาน
โครงการ
พิเศษเพ่ือ
สงเสริม
บทบาทของ
สถานศึกษา

ดานการ
บริหารจัด
การศึกษา

การ
พัฒนา
สถานศึกษา
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เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน
รักษา
มาตรฐาน
และพัฒนาสู
ความเปน
เลิศที่
สอดคลอง
กับแนว
ทางการ
ปฏิรปู
การศึกษา
ตามผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกและ
ขอเสนอแนะ
ของ สมศ.
และผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในพรอม
ดวยแนว
ทางการ
พัฒนา

ดานการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

การ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การจัดการ
เรียนรูของ
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ครูใหสูงขึ้น
และเทาเทียม
กัน

ดานการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ประสิทธิผล
ของระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน

วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ตอ)
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา

โอกาส (O) อุปสรรค (T)
1. ชุมชนม มีความอุดมสมบูรณ มีทรัพยากร ธรรมชาติ

มาก เชน ปาไม ลําน้ํา และ คลองสงน้ํา เปนผลดีทั้งการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร และเปนแหลงเรียนรู

2. ชุมชนที่โรงเรียนตัง้อยู มีเจตคติทีด่ีตอการศึกษา
สนับสนุนใหเด็กเขาเรียนระดบัปฐมวัย เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนเขาเรียนระดบัประถมศึกษา

3. กรรมการสถานศึกษามีความเขมแข็งทุกคน เปนศษิย
เกา และมีศักยภาพทางสังคมเพียงพอที่จะใหการดูแล
โรงเรียน

4. ผูปกครองพรอมที่จะใหความรวมมือทุกดานกับ
โรงเรียน

5. ในชุมชนเด็กมีความปลอดภัยจากบุคคล เนื่องจาก
เปนเครือญาติ หรือเพ่ือนบาน

6. สภาพสังคมของชุมชนยังมีส่ิงมอมเมาไมมาก เด็ก
เติบโตขึ้นมาทามกลางสภาพแวดลอมที่ดี

7. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคการอื่น ใน
ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดี

1. พอแมของเด็กบางสวนไปทํางานตางถ่ิน ไมไดเล้ียงดู
เด็กดวยตนเอง ผูปกครองสวนใหญเปนปู ยา ตา ยาย มัก
เล้ียงดูแบบตามใจ  ไมพยายามใชเหตผุล

2. ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนสวนใหญมีฐานะปาน
กลางพอเล้ียงตัวเองได การระดมทุนทรัพยจากผูปกครอง
หรือคนในชุมชน ทําไดไมเต็มที่

3. ความรูและประสบการณของกรรมการสถานศึกษา
และผูเก่ียวของของโรงเรียน เก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีจํากัด ไมสามารถเปนผูช้ีนําไดตามเจตนารมณ
ของ พ.ร.บ. การศึกษาโรงเรียนยังตองเปนผูช้ีนําเปนสวน
ใหญ

4. การดูแลจากตนสังกัดมีอุปสรรคจากจํานวนโรงเรียน
ในสังกัด ความรูความสามารถของบุคลากรของตนสังกัด
และการคมนาคมระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตนสังกัด
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วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ตอ)
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T)
ดานการบริหารจัดการศึกษา

ผูบริหารมีความสามารถบริหารงานตามบทบาท
หนาท่ี ดานวิชาการดานงานบุคลากร และดาน
งบประมาณ กรรมการสถานศึกษามีความเขมแข็ง มี
สวนรวมในการบริหาร สภาพแวดลอมของโรงเรียน
สะอาด สวยงาม และมีสุขลักษณะ โรงเรียนสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

1. ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ มีทรัพยากร
ธรรมชาติมาก เชน ปาไม ลําน้ํา และ คลองสงน้ํา
เปนผลดีท้ังการประกอบอาชีพดานการเกษตร และ
เปนแหลงเรียนรู

2. ผูปกครองและชุมชนสวนใหญเปนศิษยเกา
ของโรงเรียน มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา และเจตคติท่ี
ดีตอโรงเรียน สนับสนุนใหเด็กเขาเรียนในโรงเรียน

ดานการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตนสังกัด ตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ใหเปนระบบ ครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) ใหครบถวน

1. พอแมของเด็กบางสวนไปทํางานตางถ่ิน ไมได
เลี้ยงดูเด็กดวยตนเอง ผูปกครองสวนใหญเปนปู ยา
ตา ยาย มักเลี้ยงดูแบบตามใจ  ไมพยายามใชเหตุผล

2. ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนสวนใหญมี
ฐานะปานกลางพอเลี้ยงตัวเองได การระดมทุนทรัพย
จากผูปกครองหรือคนในชุมชน ทําไดไมเต็มท่ี

3. ความรูและประสบการณของกรรมการ
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ใกลบาน
3. กรรมการสถานศึกษามีความเขมแข็งทุกคน

เปนศิษยเกา และมีศักยภาพทางสังคมเพียงพอท่ีจะ
ใหการดูแลโรงเรียน

4. ผูปกครองพรอมท่ีจะใหความรวมมือทุกดาน
กับโรงเรียน

5. ผูเรียนไดรับการดูแลจากบุคคลในชุมชน
ใกลชิด  เนื่องจากเปนเครือญาติ หรือเพ่ือนบาน

6. สภาพสังคมของชุมชนยังมีสิ่งมอมเมาไมมาก
เด็กเติบโตข้ึนมาทามกลางสภาพแวดลอมท่ีดี

7. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคการอ่ืน
ในชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดี

สถานศึกษา และผูเก่ียวของของโรงเรียน เก่ียวกับ
การจัดการศึกษาไมมาก  ไมสามารถเปนผูชี้นําได
ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษา ทําให
โรงเรียนยังตองเปนผูชี้นําเปนสวนใหญ

4. การดูแลจากตนสงักัดมีอุปสรรคจากจํานวน
โรงเรียนในสังกัด ความรูความสามารถของบุคลากร
ของตนสังกัด และการคมนาคมระหวางโรงเรียนกับ
หนวยงานตนสังกัด

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (2 S 4M)

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  ปรากฏวามี “จุดแข็ง” มากกวา “จุดออน” โดยสรุปดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W)

ดานโครงสรางและนโยบาย S1
โรงเรียนมีโครงสรางดานอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรตรง
ตามความรูความสามารถ  สงผลใหการปฏิบัติงานมี
คุณภาพ
มีการแบงโครงสรางตาม SBM กระจายอํานาจแบง
งานตามความถนัด ทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน
ดานการบริการและผลผลิต S2
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
นักเรียนไดรับประสบการณจริง  สงผลให
นักเรียนมีความรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

2. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียน
การสอน

3. โรงเรียนใหบริการเครื่องแบบ  อุปกรณการ
เรียนฟรีสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน

ดานโครงสรางและนโยบาย S1
บุคลากรบางสวนไมใสใจในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย   สงผลใหการปฏิบัติงานไมสัมฤทธิ์ผลและ
มีความลาชา

ดานการบริการและผลผลิต S2
โรงเรียนใหบริการทุกอยาง แตนักเรียนไมเห็นคุณคา

ไมรักและหวงแหนสิ่งท่ีตนไดรับ
นักเรียนขาดความกระตือรือรน  ไมแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  ขาดความรับผิดชอบ สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา
สื่อ อุปกรณดาน ICT เม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนแลว
ยังไมเพียงพอ
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W)
ดานบุคลากร M1
มีครูและบุคลากรทุกกลุมสาระ  สงผลใหการจัดการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  สงผลใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี
เสียสละ  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  สงผลใหการ
พัฒนาโรงเรียนเปนไปไดอยางรวดเร็ว
ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการทํางานสงผล
ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ดานการเงิน M2
โรงเรียนไดรับงบประมาณจากเงินรายหัว  และเงิน

ปจจัยพ้ืนฐาน เงินเรียนฟรีตามนโยบาย 15 ป  และ
นํามาสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
และท่ัวถึง
ดานวัสดุอุปกรณ M3
สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  หองปฏิบัติการและวัสดุ

อุปกรณท่ีเพียงพอ  ทําใหการใหบริการดานการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการ M4
ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  ทําใหไดรับความเชื่อม่ันความศรัทธา
จากครูและบุคลากร  สงผลใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากร

ดานบุคลากร M 1
ครูสวนใหญไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอน

ไมตรงตามวิชาเอกท่ีเรียนจบมา
ครูบางสวนไมจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีทําใหผลสัมฤทธิ์ไมเปนไปตามท่ีควร

ดานการเงิน M2
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอ
การนสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยัง
นอยเกินไป

ดานวัสดุอุปกรณ M3
วัสดุครุภัณฑไมเพียงพอ  ท่ีมีอยูก็ชํารุดเสียหาย

ขาดการดูแลรักษา  สงผลตอการบริการการศึกษา
ดานการบริหารจัดการ M4
การนิเทศติดตามเปนแบบกัลยาณมิตรทําใหผูปฏิบัติ

ไมมีความเอาใจใสเทาท่ีควร
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สรุปผลการวิเคราะห/ประเมินศักยภาพของโรงเรียนทาแสงวิทยายน
ปรากฏวา  ปจจัยภายนอกมี    อุปสรรค  มากกวา  โอกาส สวนภายในมี  จุดแข็ง  มากกวา  จุดออน

กลาวคือ  โรงเรียน มีสถานภาพโนมเอียงไปในตําแหนงท่ี “ไมเอ้ือแตแข็ง”

ทิศทางการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนทาแสงวิทยายน

โรงเรียนมีทิศทางท่ีจะดําเนินโครงการตามกลยุทธรักษาเสถียรภาพ เปนกลยุทธท่ีไมเอ้ือแตแข็ง โดยเลือกการ
ดําเนินงานท่ีกําลังดําเนินงานอยูไมขยาย (ชะลอ ปรับปรุง)
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 กําหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไวดังนี้

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิงสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร  ผูพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผูอยูในภาวะยากลําบาก  ตองไดรับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การสาธารณาสุข  การศึกษาและวัฒนธรรม

ดังตอไปนี้
1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย  สงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน  รวมท้ังตอง
สังเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และผูอยูในสภาวะยากลําบาก  ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได

2) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพ  อันนําไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืน
ของประชาชน  รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข   โดยผูมีหนาท่ีใหบริการ
ดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  จัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของ
ความเปนไทย  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชน
องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหทาเทียม
และสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ

5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูล
ผลการศึกษาวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ

6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี 2)พ.ศ. 2545 ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาทุกดานดังตอไปนี้

1. ดานสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป  ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและใหความสําคัญกับ
การศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาส

2. ดานระบบการศึกษา  กําหนดใหจัดการศึกษา 3 รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยบูรณาการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต

3. ดานแนวทางการจัดการศึกษา  ปฏิรูปการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับหลักสูตรผูเรียน  เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน  แหลงเรียนรู  และกระบวนการเรียนรูในชุมชน  สื่อการเรียนการสอน

4. ดานการบริหารและจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เนนการกระจายอํานาจ  การจัดโครงสรางของกระทรวงท้ังสวนกลาง  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา

5. ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก

6. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริมใหมีระบบ  และกระบวนกากรผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม  จัดใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูล  เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอและ
เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ  รวมถึงการนําทรัพยากรบุคคล  ผูมีประสบการณ  ความรู  ความชํานาญและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  มาถายทอดเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา

7. ดานทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือใชในการ
จัดการศึกษา  และจัดสรรใหผูเรียนอยางเสมอภาค  มีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีคลองตัวมีประสิทธิภาพ

8. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา  รวมท้ัง
พัฒนาบุคลากรท้ังผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือใหมีความรูทักษะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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นโยบายการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2554 - 2557

ยิ่งลักษณ แถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ลั่นสรางเศรษฐกิจเขมแข็ง สรางความปรองดอง และพาประเทศชาติ
สูประชาคมอาเซียน พรอมประกาศ 16 นโยบายสําคัญ

วันนี้ (23 สิงหาคม) น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยระบุวา นโยบายการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลจะยึดหลักการบริหารท่ีมีความยืดหยุน คํานึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ...

1. นําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ภายในประเทศมากข้ึน
2. นําประเทศไทยไปสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเปน

มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
3. นําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง

ท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรมและการเมืองและความม่ันคง
นายกรัฐมนตรี กลาวตอวา นโยบายของรัฐบาลจะมี 2 สวนสําคัญ คือนโยบายเรงดวน และนโยบายตลอดอายุ

รัฐบาล ซึ่งเนื้อหานโยบายเรงดวน 16 ขอ มีดังนี้
1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
2. กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
3. ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐอยางจริงจัง
4. สงเสริมใหมีการจัดการน้ําอยางบูรณาการดวยการสรางระบบชลประทานขนาดใหญ-กลาง-เล็ก
5. เรงแกไขปญหาความไมสงบและนําสันติสุขกลับสูจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว
6. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ
7. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง

- ลดสงเขากองทุนพลังงาน
- จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงาน
- ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภค
- แกไขปญหาคาครองชีพ

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ
- พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้ต่ํากวา 5 แสนบาท อยางนอย 3 ป และปรับ

โครงสรางหนี้สําหรับผูท่ีมีหนี้เกิน 5 แสนบาท
- เพ่ิมรายไดรายวันสําหรับแรงงานเปนวันละ 300 บาท และรายเดือนของผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี

รายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท
- จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ
- ใหมีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนท่ัวไป ไดแกบานหลังแรก
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9. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหเหลือรอยละ 23 ในป 2555 และลดลงรอยละ 20 ในป 2556 เพ่ือสราง
ความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

10. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพ
- เพ่ิมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีแหงละ 1 ลานบาท
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท
- จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดวงเงินประมาณ 1 พันลานบาทตอสถาบันอุดมศึกษาท่ีรวมโครงการ SML

11. ยกระดับสินคาการเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยใหมีการประกันภัยพืชผลและนําระบบรับ
จํานําสินคาการเกษตรมาใช รับจํานําขาวเกวียนละ15,000บาท

12. เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวโดยป 2554-2555 เปนปมหัศจรรยไทยแลนด (มิราเคิลไทยแลนด เยียร) และ
ประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลในชวงป 2554-2555

13. สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางเอกลักษณและผลิตสินคาในทองถ่ิน
- สนับสนุนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
- บริหารโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ ใชภูมิปญญาทองถ่ิน ผนวกกับความรูใหมๆ

14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพถวนหนา30 บาทรักษาทุกโรค
15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารอง สําหรับระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับการพัฒนาเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ต รวมถึงทํา
อินเตอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการและในพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงสถานศึกษาท่ีกําหนดฟรี

16. เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมือง ท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยใหประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติ

สวนนโยบายท่ีตองดําเนินการในกรอบระยะเวลาบริหารราชการ 4 ป รวม 7 ขอ โดยนโยบายเรงดวน ท่ีเริ่ม
ดําเนินการในปแรก เชน แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และผูประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟอ และราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยการชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว เพ่ือให
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสรางราคาพลังงานท้ังระบบ มุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน รวมถึงจัด
ใหมีบัตรเครดิตพลังงาน สําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจาง ขนสงผูโดยสารสาธารณะ ในวงเงินท่ีเหมาะสมกับคาใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีใชตอเดือนจริง และแกไขปญหาคาครองชีพ โดยดูแลราคาสินคาและการมีรายได เพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อสุทธิ
ของประชาชน โดยปองกันและแกไขการผูกขาดท้ังทางตรงและทางออม

นอกจากนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุล และความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจมหภาค ไดแก พักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายยอย และผูมีรายไดนอย ท่ีมีหนี้ต่ํากวา 5 แสนบาท อยางนอย
3 ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูท่ีมีหนี้เกิน 5 แสนบาท ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท
และผูท่ีจบระดับการศึกษาปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท ลดภาษีบานหลังแรกและรถยนตคันแรก
จะดําเนินการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในป 2555 และลดลงเหลือรอยละ 20 ในป 2556 พรอม
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน เชน เพ่ิมเงินกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2556 - 2559

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทาแสงวิทยายนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล
แนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2554-2561) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงถึงภาพอนาคตหรือเปาหมายการดําเนินงาน
พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) รวมท้ังตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators : KPI) ท่ีตองการและกําหนด
กลยุทธ (Strategies) เพ่ือใหเห็นแนวทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้

1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2554-2561)

วิสัยทัศน
“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ”

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
2.เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมไทยในการบริหารและจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร
1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
2. คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
3. คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสานึกและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวมมีจิตสาธารณะ

มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
4.คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหามีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร

2. กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน

ภายในป 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเปนองคกรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรของชาติ เพ่ือสรางความเปนอยูท่ีดี สรางความม่ังค่ังทางดานเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมใหกับประเทศ
ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรคศักยภาพของประเทศ
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พันธกิจ
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถใหประชาชน ไดมีอาชีพท่ีสามารถ

สรางรายไดท่ีม่ังค่ังและม่ันคง เพ่ือเปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมจริยธรรม มีความสานึกความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม

ยุทธศาสตร
1. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพ่ือ

เปนเครื่องมือในการเรียนรู

3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
วิสัยทัศน

“สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยใหสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลก ภายในป 2563”
พันธกิจ

พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษา
อยางมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผูเรียนเปนสาคัญเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนบุคลท่ีมีความรู คุณธรรม ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยี
เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอํานาจ

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
วิสัยทัศน ( VISION)

เปนองคกรชั้นนําในการใหบริการ  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับใหประชากรวัยเรียนทุกคน  ไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพ และพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล
คานิยมองคกร SISAKET

S: Service Mind บริการประทับใจ เรียบรอย รวดเร็ว I: Integration มีการทางานแบบบูรณาการ
S: Sufficiency มีความพอเพียง A: Achievement มุงผลสัมฤทธิ์
K: Knowledge สรางองคกรความรูใหม E: Exellence ความเปนเลิศในทุกดาน
T: Team Work การทางานเปนทีม

วัฒนธรรมองคกร
“รวดเร็ว มาตรฐาน เปนธรรม”

เปาประสงค ( Goals)
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปอยางท่ัวถึงและไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีความคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานสถานศึกษา  มีความเข็มแข็งเปนกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูความเปนหนึ่ง  ในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางดานเทคโนโลยี
เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู

2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ  หลัก

ธรรมาภิบาลและเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
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จุดเนน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 4

(Student  Achievemeent)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคนอานออกเขียนได  คิดเลขเปน

(Literacy Numeracy)
3. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ(EQ:Emotionai Quotient)
4. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานเทคโน

โลยี เพ่ือพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Excellence)
5. สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ลดอัตรา

การออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ(Alternative Learning)
6. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ

(Sufficiency Economy)
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเชียน(ASEAN Comunity)
8. สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพภาพภายในท่ีเขมแข็ง

และผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(Efficent Servce Areas)
10. สรางเครือขายเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
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สวนท่ี 3
ทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทาแสงวิทยายน พ.ศ.2556-2559

โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงถึง
ภาพอนาคตหรือเปาหมายการดําเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) รวมท้ังตัวชี้วัด (Key
Performance  Indicators : KPI) ท่ีตองการและกําหนดกลยุทธ (Strategies) เพ่ือใหเห็นแนวทางท่ีจะนําไปสูการ
บรรลุผลตามเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้

คําขวัญโรงเรียน
“ รักโรงเรียนเหมือนบาน   รักงานเหมือนชีวิต   รักศิษยเหมือนลูกหลาน สอนดีมีระเบียบ เพียบคุณธรรมนํา

สังคม   หนานอกบอกความงาม   หนาในบอกความดี  หนาท่ีบอกความสามารถ  โรงเรียนสวยสะอาดตาและรมรื่น
เด็กสดชื่นแตงกายดีมีอาหาร   ครูมีเกียรติในวิชาชีพมุงทํางาน วินัยดีคือพ้ืนฐานการสรางคน ”

ปรัชญาโรงเรียน

“ วิชาการเลิศล้ํา  นําสามัคคี  มีวินัย   ใฝคุณธรรม ”
วิสัยทัศน

“ สรางความสําเร็จของคุณภาพผูเรียน ดวยความตระหนักความพยายามนําสูการปฏิบัติ
ของบุคลากรทุกคน ใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อเทคโนโลยีและใชแหลงเรียนรูใหเกิดคุณคา
พัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยรักการทํางาน รักการอาน สามารถสืบคนความรูดวยตนเอง เด็กปกติ เด็กบกพรองทางการเรียนรู
เด็กดอยโอกาสไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความรูคูคุณธรรม นําชุมชน พัฒนา”

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการอานและการคนควาหาความรูและรูจักคิดแกปญหา

อยางเปนระบบ
2. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน พัฒนาคุณภาพ

การศึกษานักเรียน
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม ในการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน ครู ชุมชน
4. จัดระบบการบริหาร การประกันคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหทุกฝายมีสวนรวม
5. สนับสนุนชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางวินัย

เชิงบวก การเยี่ยมบาน
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์สรางโรงเรียนดีใกลบาน ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ใชอินเทอรเน็ตบูรณาการ
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เปาหมายของโรงเรียน
“ วิชาการกาวไกล   พลานามัยเลิศล้ํา   ศรัทธานําชุมชน   เปยมลนคุณธรรม   เปนผูนําการทํางาน    เชี่ยวชาญ-

เทคโนโลยี   ทํางานเปนระบบ   เนนการมีสวนรวม   ทุกคนพึงพอใจ   เปาหมายคือ นักเรียนมีคุณภาพ   มีความรูคู
คุณธรรม  เพ่ือสรางโรงเรียนดีใกลบาน ”

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  ไดกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษา  ซึ่งคาดหวังใหเกิดข้ึนกับนักเรียน ครูและ
ชุมชน  ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 วิสัยทัศน พันธกิจและปรัชญาของ
โรงเรียน  ดังนี้

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนรอยละ 80 ของนักเรยีนท้ังหมด และมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน

2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณแข็งแรง  ตามเกณฑมาตรฐาน

3. นักเรียนทุกคนเห็นคุณคาในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
4. นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ  สามารถดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข
5. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  ไดรับการพัฒนาตน/พัฒนางานใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
6. โรงเรียนรับความรวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ิน  องคกรเอกชน  สถาบันทางศาสนา  เครือขายผูปกครอง

ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
7. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนใหมีการระดมทรัพยากร สื่อเทคโนโลยี  และภูมิปญญาทองถ่ินเปนแหลงเรียนรู
8. โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น สวยงาม  เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ประเด็นกลยุทธ (STRATEGIC ISSUES)

ประเด็นกลยุทธ (STRATEGIC ISSUES)

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

3. พัฒนาคุณภาพครูและ 4.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
บุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อัตลักษณของสถานศึกษา
การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการอานและการเขียนโดยการใชการบูรณาการโครงสรางSEATกับหองสมุดมีชีวิต

S :นักเรียน E : สภาพสิ่งแวดลอม A : กิจกรรม T : เคร่ืองมือ

เอกลักษณของสถานศึกษา
การปลูกผักชะอม เพื่อเพิ่มรายไดและเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แนบทายประกาศโรงเรียนทาแสงวิทยายน เรื่องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

1.1 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง
2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู
4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
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มาตรฐานดานการจดัการศึกษา
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน)

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัดประสบการณ
5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และผูปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล
6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง

ดานวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน และทองถ่ิน
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7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
8.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องคกรท่ีเก่ียวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา  วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ “ สมองดี ดนตรีทําได”

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายจุดเนน “สมองดี ดนตรีทําได”
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย “การยกระดับโรงเรียนสูสากล”
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แนบทายประกาศโรงเรียนทาแสงวิทยายน เรื่องมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ

รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน
3.3 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
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มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ

ภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานท่ี 8 ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดาน

วิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
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8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมี

สวนรวม
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน

14.1 มีโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายตามอัตลักษณของโรงเรียน “ความรูคู
คุณธรรม”

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามอัตลักษณโรงเรียน “ความรูคูคุณธรรม”
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

15.1 มีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน “
การยกระดับโรงเรียนสูสากล”

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย “การยกระดับโรงเรียนสูสากล”
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สวนท่ี 4
โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ/งบประมาณ
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กลยุทธ มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559

1.สรางความ
เสมอภาค
และเพ่ิมโอกาส
ใหผูเรียน
ไดรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

มฐ 1,15 1.จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน
เพ่ือการรับนักเรียน (สํามะโนนักเรียน)

500 500 500 500

มฐ 1,15 2.โครงการลดอัตราการออกกลางคัน
- แบบ บค.ตาง ๆ

500 500 500 500

มฐ
5,6,7,8

3.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือสรางโอกาสเด็กไทย

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ
5,6,7,8

4.โครงการสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
-เครื่องบินพลังยาง ป.6
-เครื่องรอน ป.3
-กิจกรรมอ่ืน ๆ

3,000 3,000 3,000 3,000

มฐ
5,6,10

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
-การใช ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
-การวัดผลประเมินผล
-การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000

มฐ 3,4,5,
10,13

6.พัฒนาอัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร
-คัดเลือกนักเรียน/เขาคายพัฒนา
-แขงขันตอบปญหา

5,000 5,000 5,000 5,000
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กลยุทธ มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559

2.พัฒนากระ
บานการ
เรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ โดนใช
นวัตกรรม
แหลงเรียนรูและ
เทคโนโลยีท่ีอ้ือ
ตอการเรียนรู
เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษาสู
สากล

มฐ
2,3,4,5
6,7

1.โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย
-พัฒนาสิ่งแวดลอม
-สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน
-สงเสริมพัฒนาการในกิจกรรมเสรี/
การเลนตามมุม

6,000 6,000 6,000 6,000

มฐ
2,3,4,5
6,7

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 สาระหลัก

10,000 10,000 10,000 10,000

มฐ 3,4,5 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ป.1-ป.6
-การเขียนสรางสรรคไดสีสัน
-การเขียนสะกดคําจําไดแมน
-การอานใหเปนแกน

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ 3,4,5 4.โครงการสงเสริมรักการอาน
-พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด
-พัฒนาบุคลากรสงเสริมรักการอาน
5.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิทยาศาสตรแบบยั่งยืน

10,000 10,000 10,000 10,000
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กลยุทธ มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559

มฐ 4,5,6 7.โครงการเขาคายคณิตศาสตร
ป.3- ป.6

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ 3,5,10 8.โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสู
ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ 4,5 9.โครงการจัดทําคลังขอสอบสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ป.1-ป.6

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ 3,4,5 10.โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
- แขงขันทักษะวิชาการ
สพป.กส.1/อนุบาลเครือขาย
11.งานศิลปหัตถกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ระดับประเทศ

10,000 10,000 10,000 10,000

มฐ
1,2,3,4
5,6

12.โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
-กีฬาภายใน
-กีฬาระดับตําบล-อําเภอ-จังหวัด-
ประเทศ

3,000 3,000 3,000 3,000

มฐ 1,5 13.โครงการสืบสานดนตรีพ้ืนบาน
ตามวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ

9,000 9,000 9,000 9,000

มฐ 1,5 14 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยนักเรียน
-วันสําคัญ -กิจกรรมวันศุกร

1,000 1,000 31000 1,000
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กลยุทธ มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559

มฐ 3,4,5,
10,11

15 โครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2,000 2,000 2,000 2,000

มฐ
1,2,3,4
5,6

16.โครงการพัฒนาทักษะชวีิต
-กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
-กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมเกษตร
-อนามัยโรงเรียน
-สหกรณโรงเรียน

5,000 5,000 5,000 5,000

3.สงเสริมและ
พัฒนาครู
ใหเปนครูมือ
อาชีพ

มฐ 7,8,5 1.โครงการสงเสรมิและพัฒนา
บุคลากร

5,000 5,000 5,000 5,000

มฐ 7,8,5 2.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู
-การวิจัย

2,000 2,000 2,000 2,000

4.พัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
โดยการมี
สวนรวม

มฐ 5,8,9,
11,12,13
,14

1.สงเสริมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน

1,000 1,000 1,000 1,000

มฐ
5,8,10,
11,13

2.โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000

มฐ 5,8,9,
11,12,13

3.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน

10,000 10,000 10,000 10,000

มฐ
5,8,10,
11,13

4.โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 5,000 5,000 5,000 5,000
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สวนท่ี 5
กลยุทธและแนวทางพัฒนาการศึกษา

จากทิศทางของสถานศึกษา โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดสรุปเปนกลยุทธของสถานศึกษา  ดังนี้

กลยุทธหลักขององคกร

กลยุทธ รายการ
กลยุทธท่ี 1 สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชนวัตกรรม แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมารฐานการศึกษาสูสากล
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวม

ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน/มาตรฐานสถานศึกษา
กลยุทธ มาตรฐานสถานศึกษา

กลยุทธท่ี 1 มฐ.ขอท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8
กลยุทธท่ี 2 มฐ.ขอท่ี 14,15,16
กลยุทธท่ี 3 มฐ.ขอท่ี 9,10
กลยุทธท่ี 4 มฐ.ขอท่ี 11,12,13,17,18

ตารางกําหนดกลยุทธและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
กลยุทธหลัก/จุดเนน  โรงเรียน

ทาแสงวิทยายน
กลยุทธแผนงาน วัตถุประสงคเชิงเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

กลยุทธท่ี 1
สรางความเสมอภาค และเพ่ิมโอกาส
ใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

บริหารวิชาการ
บริหารท่ัวไป
บริหาร
งบประมาณ

นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนไดรับบริการ
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ

นักเรียนกอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา  ป.1 – ป.
6 ไดรับการบริการศึกษา
อยางเทาเทียมกันจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  รอยละ
100
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กลยุทธหลัก/จุดเนน  โรงเรียนทา
แสงวิทยายน

กลยุทธแผนงาน วัตถุประสงคเชิงเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

กลยุทธท่ี 2
พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
นวัตกรรมแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู
สากล
กลยุทธท่ี 3
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนครู
มืออาชีพ
กลยุทธท่ี 4
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาโดยการมีสวนรวม

-บริหารงาน
วิชาการ
-บริหารท่ัวไป
-บริหารบุคลากร
บริหารงาน
ประมาณ

-บริหารบุคลากร

บริหารบุคลากร
บริหารงาน
ประมาณ

นักเรียนโรงเรียนทาแสง
วิทยายน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาเต็มศักยภาพ

โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีดี และไดรับ
ความรวมมือจากชุมชน /
องคกร/ภาคเอกชน  ในการ
จัดการศึกษา

-ผลสัมฤทธิ์ รอยละ 80
-คุณลักษณะท่ีพึงประสงค อยู
ในระดับ ดี
-ผลการประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห และเขียน  อยูใน
ระดับ ดี

ครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนา และมีมีขวัญกําลังใจ
อยูในระดับ ดี

โรงเรียนมีความเขมแข็งในดาน
การบริหารจัดการอยาง
เพียงพอ
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ประเด็นกลยุทธ และเปาหมาย
ประเด็นกลยุทธ 1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย กลยุทธ

2554 2555 2556 2557 2558 2559
1. ผูเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
2. พัฒนาประชากรวัย
เรียนทุกคน ใหตรงตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพตาม
หลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
3. พัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะดานกระบวนการ
อาน เขียนคิดวิเคราะห
4 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

5.พัฒนาผูเรียนทุกคนให
ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณธรรม จิตสํานึกความ
เปนไทย
6.พัฒนาผูเรียนทุกคนให
ไดรับการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความ
พรอมทางการเรียน 100 100 100 100 100 100

กลยุทธท่ี
1
สราง
ความ
เสมอภาค
และเพ่ิม
โอกาสให
ผูเรียน
ไดรับ
การศึกษา
ข้ัน
พ้ืนฐาน

2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุมสาระ
เพ่ิมข้ึน
* ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
1).ภาษาไทย 71 73 75 79 80
2).คณิตศาสตร 70 73 75 79 80
3).วิทยาศาสตร 72 73 75 79 80
4).สังคมศึกษา 72 73 75 79 80
5).สุขศึกษาและพลศึกษา 77 80 81 83 85
6).ศิลปะ 77 80 81 83 85
7).การงานอาชีพและเทคโนฯ 78 80 81 83 85
8)ภาษาอังกฤษ 70 73 75 79 80
3.รอยละของผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง มีทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง ทักษะ
ชีวิต
* ผลการสอบ NT /O-net /
และ LAS)

52 54 58 60

4. ผูเรียนชั้น ป.3-6 ท่ีอาน
เขียนภาษาไทย ต่ํากวา
เกณฑลดลง

03.00 01.00 00.50 00.00

5. รอยละของผูเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ. 2551

90 95 100 100
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ประเด็นกลยุทธ 2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ2554 2555 2556 2557 2558 2559

7. สรางโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหแกประชากรวัยเรียน
ทุกคนอยางท่ัวถึง
8. สรางโอกาสและ
ทางเลือกสําหรับ
ประชากรวัยเรียนในการ
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย
นําไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู ตลอดชีวิต
9. พัฒนาแนวทางการ
สงเสริมใหผูเรียนเรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายในกําหนด
10. สงเสริมใหเด็กพิการ
และดอยโอกาสไดรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การพัฒนาศักยภาพ
11. สงเสริมเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
12. สงเสริมทักษะผูเรียน
ใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารระหวาง
ประชาคมอาเซียน

6. รอยละของผูเรียนมี
คุณธรรม จิตสํานึกของความ
เปนไทย

100 100 100 100
กลยุทธท่ี
1
สราง
ความ
เสมอภาค
และเพ่ิม
โอกาสให
ผูเรียน
ไดรับ
การศึกษา
ข้ัน
พ้ืนฐาน

7. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ทักษะการดํารงชีวิตท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

100 100 100 100

8.รอยละของสถานศึกษามี
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ผูรับบริการ

80 85 90 100

9.รอยละของประชากรวัย
เรียนเขาถึงแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย ไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ

90 93 95 100

10.รอยละของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาชัน้ ป.6

100 100 100 100

11.รอยละของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาชั้น ม.3 100 100 100 100

12.รอยละของเด็กพิการและ
ดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและพัฒนาศักยภาพ

100 100 100 100

13 .รอยละของเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสู
สากล

60 70 80 90

14.รอยละของนักเรียนท่ี
สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารไดดี 58 63 65 70
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เปาประสงคเชิงกล
ยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ
2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให
เขมแข็ง

รอยของสถานศึกษามีผลการ
ประเมินภายในระดับดีข้ึนไป

90 93 95 100

กลยุทธท่ี 4
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาโดย
การมีสวนรวม

ประเด็นกลยุทธ 3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ
2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. พัฒนาและสงเสริมครู
เขารับการฝกอบรมตาม
สมรรถนะวิชาชีพครูให
เชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
2. พัฒนาระบบการ
จัดการความรูใหมี
ประสิทธิภาพ และ
นํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาบุคคลใหคุมคา

1.รอยละของครูเขารับการ
พัฒนาและฝกอบรมให
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
หลากหลายตรงตามความ
ตองการ

100 100 100 100

กลยุทธท่ี
3
สงเสริม
และ
พัฒนา
บุคลากร
ใหเปนครู
มืออาชีพ

2.รอยละของครูผูสอนเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 100 100 100 100
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ
2554 2555 2556 2557 2558 2559

3.สนับสนุนและสงเสริม
ใหครูและบุคลากรใช
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน
4.สรางขวัญและกําลังใจ
ใหครูและบุคลากร

3.รอยละครูและบุคลากรใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

100 100 100 100

4.รอยละครูและบุคลากร มี
ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

100 100 100 100

ประเด็นกลยุทธ 4.พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ
2554 2555 2556 2557 2558 2559

1.ครูผูสอนจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.พัฒนานวัตกรรมมาใช
ในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู
3.นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
การบริหารและการ
จัดการเรียนรู
4. พัฒนาทักษะครู
นักเรียนใหสามารถใช
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของครูผูสอนท่ีจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 80 85 90 100

กลยุทธท่ี
2
พัฒนา
คุณภาพ
กระบวน
การ
เรียนรูท่ี
เนน
ผูเรียน
เปน
สําคัญ
โดยใช
นวัตกรร
ม แหลง
เรียนรู

รอยละของผูบริหารท่ีพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารและ
จัดการเรียนรู

85 90 95 100

รอยละของครูผูสอนท่ีพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 85 90 95 100

รอยละของครูผูสอนท่ีนํา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนรู 85 90 95 100
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย

กลยุทธ
2554 2555 2556 2557 2558 2559

5.ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเนนการ
พัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะ
การประกอบอาชีพ
เบื้องตนสําหรับผูเรียน

รอยละของสถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน
ทักษะพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพท่ีเนนอัตลักษณ และภูมิ
ปญญาไทย

95 98 99 100

และเทค
โน โลยี
ท่ีเอ้ือตอ
การ
เรียนรู
เพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพ
และ
มาตร
ฐานการ
ศึกษา
สูสากล

รอยละของครูท่ีจัดการเรียนรู
ท่ีเนนทักษะพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพท่ีเนนอัต
ลักษณและภูมิปญญาไทย

95 98 99 100

6. สงเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนใหจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ความสํานึกใน
ความเปนชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

รอยละของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนรูเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม สํานึก
ความเปนไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100 100 100 100

รอยละสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ประชาธิปไตย

100 100 100 100
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สวนท่ี 6
บทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

1. บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
1. เปนตัวแทนของโรงเรียนเพ่ือการประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชน
2. เสนอแนะใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน
3. สนับสนุนจัดหางบประมาณเพ่ือกิจกรรมของโรงเรียน
4. ดูแล  ตรวจสอบ  เสนอแนะ  ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียน
5. ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน
1. จัดระบบงาน  ลักษณะงาน  มอบหมายงานแกบุคลากร
2. กํากับ  ติดตาม  ดูแล  แกปญหางานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3. นิเทศภายในคณะครู  บุคลากรในโรงเรียน
4. วางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. ประสานงานกับชุมชน  ครู  ผูปกครองและหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาโรงเรียน

3. บทบาทหนาท่ีของครู / อาจารย
1. ปฏิบัติหนาท่ีในการสอนใหเต็มท่ี    เต็มเวลา   เต็มความสามารถ
2. เตรียมการสอน  ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
3. ศึกษาอบรม  ดูงาน  สัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4. ปกครอง  ดูแล  อบรม  สั่งสอน  นักเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข
5. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
6. ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีกับนักเรียนและชุมชน
7. วัดผลและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
8. รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
9. รักษาความสามัคคีในหมูคณะ

4. บทบาทของนักการภารโรงหรือลูกจางช่ัวคราว
1. ดูแล  รักษา  ความสะอาดของอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสถานท่ีทุกแหงในโรงเรียน
2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  บริการครู  นักเรียน  และชุมชน
3. ประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชน
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
5. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ



52

5. บทบาทหนาท่ีของผูปกครอง
1. ดูแล  สนับสนุน  ใหนักเรียนมาโรงเรียนสมํ่าเสมอ
2. สงเสริมการเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดูแล  ประสานงานใหนักเรียนประพฤติตนเปนคนดี
4. ใหความชวยเหลือ  ประสานงาน  สนับสนุนดานการเงิน  แรงงาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
5. เสนอแนะและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียน
6. ประสานงาน  ประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน

6. บทบาทและหนาท่ีของนักเรียน
1. ประพฤติตนใหเรียนนักเรียนท่ีดีท้ังกาย  วาจา  ใจ
2. ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียน
3. เคารพครู  อาจารย  และเชื่อฟงอยางเต็มใจ
4. ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีอยูชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
5. ตั้งใจศึกษา  ใหความมือกับคณะครูในกิจกรรมการเรียนการสอน
6. รักษาทรัพยสิน  ความสะอาด  ของโรงเรียน
7. เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู  ผูปกครอง และบุคคลอ่ืน ๆ
8. รักษาสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน
9. มีความรับผิดชอบงานในหนาท่ี

......................................................................................................................


