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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานมหาเจริญ

ปการศึกษา 2562-2564

วิสัยทัศน
โรงเรียนบานมหาเจริญ มุงมั่นจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคูคุณธรรม กาวล้ําเทคโนโลยี มีความเปนไทย และกาวไกลสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ

1. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุงสูความเปน
ครูมืออาชีพ
3. จัดสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอยางครบถวน
5. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนผูใฝเรียนรู พรอมเปนพลเมืองดี
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
6. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการเรียนรู
8. สงเสริมใหสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
9. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ
อยูอยางพอเพียง
เอกลักษณ
สถาบันแหงการเรียนรู
ปรัชญาโรงเรียน
มีวินัย ใฝเรียนรู
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ประเด็นสําคัญวิสัยทัศน
1. มุงมั่นจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล

2. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูคูคุณธรรม
4. โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการ
ของชุมชน

5. กาวล้ําเทคโนโลยี
6. มีความเปนไทย
7. กาวไกลสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อมุงสูความเปนครูมืออาชีพ
3. จัดสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอยาง
ครบถวน
5. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี
คนเกง มีความสุข เปนผูใฝเรียนรู
พรอมเปนพลเมืองดีของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
7. สงเสริมใหนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช ICT หรือเทคโนโลยี
ในการเรียนรู
8. สงเสริมใหสถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาใน
เชิงรุกทุกรูปแบบ
9. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

4. สรางสังคมและชุมชนแหงการ
เรียนรู

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
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4. สรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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BSC

ประเด็นที่ 1
พัฒนาสถาน
ศึกษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา
1. สถานศึกษามี
มาตรฐาน
การศึกษาในการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

ประเด็นที่ 2
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ประเด็นที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน

1. ผูเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
2. ผูเรียนมี
ประสิทธิผล
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
1. ผูเรียนและ
1. ครูมีความพึง 1. ผูเรียนมีความ
ผูปกครองมีความ พอใจในการ
พึงพอใจในการ
การใหบริการ พึงพอใจในการจัด พัฒนาตนเองตาม จัดการเรียนรูของ
การศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ ครู
1. ใหบริการ
นักเรียน ครู
ผูปกครองและ
ประสิทธิภาพ
ชุมชน แบบ ONE
STOP SERVICE

1. ครูมีความรู
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. ครูมีทักษะใน
การจัดการเรียนรู
ดวยวิธีการที่
หลากหลายโดย
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
1. พัฒนาแหลง 1. สรางเครือขาย
เรียนรู ปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู
สิ่งแวดลอมทั้งใน 2. ศึกษาดูงานใน
และนอก
ประเทศและ
สถานศึกษาให
ตางประเทศ
พัฒนาองคกร เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน

ประเด็นที่ 4
สรางสังคมและ
ชุมชนแหงการ
เรียนรู

ประเด็นที่ 5
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

1. สถานศึกษามี
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
เพียงพอตอการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ใหบริการตอ
ชุมชน

1. บริหาร
สถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของทุก
ภาคสวนภายใต
หลักธรรมาภิบาล

1. ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการตางๆจาก
สถานศึกษา

1. ผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา
1. ผูเรียนมีทักษะ 1. ชุมชนสามารถ 1. มีการบริหาร
การเรียนรูตาม
เขาถึงการบริการ ตามหลักธรรมภิ
สมรรถนะสําคัญ ไดอยางสะดวก บาล
ของผูเรียนและ รวดเร็ว
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
1. ทัศนศึกษา
1. สงเสริมและ 1. พัฒนาระบบ
2. สงเสริมให
สนับสนุนการนํา สารสนเทศเพื่อ
ผูเรียนเขารวม
ภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบการ
การแขงขันทักษะ และวิทยากร
ตัดสินใจในการ
วิชาการ
ภายนอกมาให
3. สงเสริมให
ความรูกับผูเรียน บริหาร
สถานศึกษา
ผูเรียนใช ICT
2. จัดสัมมนา/
หรือเทคโนโลยี
อบรม/
ในการเรียนรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริการใหเปนแบบ ONE STOP SERVICE
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาแหลงเรียนรู ปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
1. ครูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ครูทุกคนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
1. ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1. ครูรอยละ 80 มีทักษะในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูทกุ คนมีการสรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ครูรอยละ 90 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปาประสงค
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม
ประสงค
2. ผูเรียนรอยละ 80 มีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับขึ้นไป
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูของครู 1. ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
ของครู
4. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามสมรรถนะสําคัญของ 1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประสงคในระดับขึ้นไป
5. ทัศนศึกษา
1. ผูเรียนทุกคนไดเขารวมทัศนศึกษา
6. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 1. ผูเรียนรอยละ 80 ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
7. สงเสริมใหผูเรียนใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการ
1. ผูเรียนทุกคนใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการเรียนรู
เรียนรู
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กลยุทธที่ 3.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธที่ 3.2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู
เปาประสงค
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพียงพอตอ 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนและใหบริการตอชุมชน เชน 2. ครูรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรู
1.1 หองสมุด
3. ผูมาใชบริการแหลงเรียนรู 80 มีความพึงพอใจในการใช
1.2 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
บริการแหลงเรียนรู
1.3 หองปฏิบัติการทางภาษา
1.4 หองคอมพิวเตอร
1.5 หองเรียนอัจฉริยะ
1.6 หองดนตรี
1.7 โรงเพาะเห็ด
1.8 สหกรณโรงเรียน
1.9 แปลงนา
1.10 บอเลี้ยงปลา
1.11 สนามกีฬา เชน สระวายน้ํา สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนาม
วอลเลยบอล เครื่องออกกําลังกายกลางแจง
1.12 โรงเรือนปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ฯลฯ
2. ชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการตางๆจาก 1. รอยละ 90 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
สถานศึกษา
บริการตางๆจากสถานศึกษา
3. ชุมชนสามารถเขาถึงการบริการไดอยางสะดวก
1. รอยละ 90 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
รวดเร็ว
บริการตางๆจากสถานศึกษา
4. นําภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาให 1. ภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาใหความรูกับ
ความรูกับผูเ รียน
ผูเรียน
5. จัดสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
1. สถานศึกษามีการจัดสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนกับชุมชน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
กลยุทธที่ 4.1 สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาใหความรู
กับผูเรียน
กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมการสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เปน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ผูสนับสนุนและกําหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา
2. ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหาร 1. ผูมีสวนรวมในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษารอยละ
จัดการสถานศึกษา
80 มีความพึงพอใจในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. มีการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
1. ผูมีสวนไดสวนเสียรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ในการบริหารสถานศึกษา
เขาถึงขอมูลไดทุกเวลา
กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารจัดการ
โรงเรียนบานมหาเจริญ แบงโครงสรางการบริหารเปน 4 ฝาย ไดแก การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป
ผูบ ริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดย
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน
4. หลักการบริหารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล
หลักธรรมมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักความมีสวนรวม
5. หลักการรับผิดชอบ
6. หลักความคุมคา
ปรัชญา ตนเปนที่พึ่งแหงตน
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มาตรฐานหลักสูตร
1. มีความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรกําหนด
2. เปนบุคลากรแหงการเรียนรู
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
4. มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
5. มีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษ
6. มีทักษะในการจัดการและการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
และทํางานรวมกับผูอื่นได
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และการเขียนของโรงเรียน
การอาน

1. อานไดถูกตองตามหลักการอาน
2. จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

การคิดวิเคราะห
1. ตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเรื่องที่อานเรื่องที่ฟงและเรื่องที่ดูไดอยางมีเหตุผล
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงเรื่องที่ดูไดอยางมีเหตุผล
การเขียน
1. เขียนไดถูกตองตามความหมาย
2. เขียนประโยค ขอความเรื่องราว สื่อความได
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด และเกณฑ
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัด 1.1. เปนพลเมืองที่ดีของชาติ
1.2. ธํารงไวซึ่งความเปนไทย
1.3. ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย สุจริต
ตัวชี้วัด
2.1. ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งกาย วาจา ใจ
2.2. ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งกาย วาจา ใจ
3. มีวินัย
ตัวชี้วัด
3.1. ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม
4. ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัด 4.1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
การเลือกใชสื่อ
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5. เปนอยูพอเพียง
ตัวชี้วัด
5.1. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัด
6.1. ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
6.2. ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
7. รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด
7.1. ภาคภูมิใจขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญู
กตเวที
7.2. เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
7.3. อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
8.1. ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 15 มาตรฐาน (ประกาศใช 16 กุมภาพันธ 2554)
ประกอบดวย 4 ดาน 15 มาตรฐาน ไดแก
ก. มาตรฐานคุณภาพผูเรียน มี 6 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มฐ. 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มฐ. 3 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มฐ. 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
มฐ. 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มฐ. 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
ข. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มฐ. 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มฐ. 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มฐ. 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
มฐ. 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มฐ. 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ค. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มี 1 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ง. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มี 2 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
มฐ. 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษา ใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2561
******************************
โรงเรียนบานมหาเจริญไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยมุงเนนการพัฒนางานทั้ง 4 งาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป

1. การบริหารงานวิชาการ
ผลการปฏิบัติงานวิชาการ
- โรงเรียนจัดนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายในและภายนอกกลุมสาระการเรียนรู
- สงเสริมการสอนโดยใชหลักสูตรทองถิ่น เชน การทําเห็ด การทํานา ปลูกตนมะพราว
ทําน้ําดื่ม ทํากาแฟ และเลี้ยงปลา
- สงเสริมใหบุคลากรสงแผนการจัดการเรียนรูทุกวันจันทรของสัปดาห
- สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
- สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช “วิจัยในชั้นเรียน”
- จัดโครงการรักษการอานใหนักเรียนไดพัฒนาการอานมากขึ้น
- จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนใหมีอาชีพตามความถนัดของแตละบุคคล
- จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตามวันสําคัญตาง ๆ เชน สวดมนตทํานองสรภัญญะทุกเย็น
และวันศุกรเขาหอประชุมเพื่อสวดมนต ประกวดมารยาทไทย สอบธรรมะกาวหนา นั่งสมาธิ
กอนเขาเรียนภาคบาย กิจกรรมวันไหวครู วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เขาพรรษา วันแม
และคายคุณธรรม – จริยธรรม
- สงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดสงทุกเดือน
- สงเสริมใหครูเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชสื่อ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีดวยการออกกําลังกายและจัดบริเวณหอง
ใหเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ดนตรี กีฬา นาฎศิลป
- สงเสริมใหครูสงวิทยฐานะชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
- สงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการการทุกกลุมสาระการเรียนรู
- จัดกิจกรรมสงเสริมความพรอมกับนักเรียนระดับปฐมวัย
- จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพใหกับนักเรียนในการดําเนินชีวิต
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- จัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งที่มีปญหาและไมมีปญญา
- จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากตําราและ
จาก INTERNET
- สงเสริมกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม เชน การทํานา การปลูกพืชผัก สวนผลไม การเลี้ยงปลา
และการทําปุยชีวิภาพ ตามแนวพระราชดําริของในหลวง
- จัดโครงการนักเรียนแกนนําเรียนรวม เพื่อเปดโอกาสใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองใน
ดานตาง ๆ มีโอกาสเขาศึกษาตอ
- สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีการฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดไตรตรอง
อยางมีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน
- สงเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2558
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 74.38
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 71.71
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 76.04
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คาเฉลี่ยรอยละ 74.10
- กลุมประวัติศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 74.09
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา คาเฉลี่ยรอยละ 81.76
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ คาเฉลี่ยรอยละ 71.65
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 75.44
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คาเฉลี่ยรอยละ 69.52
1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรทุกขอ
ขอที่ 1 จํานวน 719 คน
ขอที่ 2 จํานวน 719 คน
ขอที่ 3 จํานวน 719 คน
ขอที่ 4 จํานวน 719 คน
ขอที่ 5 จํานวน 719 คน
ขอที่ 6 จํานวน 719 คน

1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

ระดับคุณภาพ

ตอง
ปรับ
ปรุง

พอใช

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และตนสังกัด
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ย 86.98 ระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรับการรับรอง เนื่องจากมาตรฐานที่ 5 ไดระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไมไดรับรอง
มาตรฐาน

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับปฐมวัย

ดี

√
√

ดีมาก

√
√
√

√
√
√
√
√

1. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญาสมวัย มีความ
พรอมศึกษาตอในขั้นตอไป

√
√
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2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่วาเปนผูนําดานวิชาการบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงดานเทคโนโลยี มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ซึ่งไดแกการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติและมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาไดแก
โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรีนาฏศิลปเด็กปฐมวัย
3) ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และมีผลการสงเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4) ครูมีประสิทธิภาพในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5) สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. จุดที่ควรพัฒนา
1) เด็กไมคอยปฏิบัติตามกฎของหองเรียนและสถานศึกษา มีทักษะดานการคิดริเริ่มสรางสรรค
และจินตนาการนอย ขาดความสนใจในการอาน
2) สัดสวนครูตอเด็กยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3) การจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารยังไมเหมาะสมในดานการจัดที่พักสําหรับเด็กปวยแยกเปน
สัดสวน การจัดหาอุปกรณการดับเพลิง และการจัดชั้นเรียนไมเหมาะสม เครื่องเลนไมเพียงพอกับ
จํานวนเด็ก
4) ครูขาดการจัดโอกาสใหเด็กเรียนรูการเปนผูนํา ผูตามที่ดี
5) ครูขาดการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี และกีฬาที่เหมาะสม
6) ครูขาดการติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ดวย
วิธีการที่หลากหลาย และขาดการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็กและแนวการจัดประสบการณ
การเรียนรู
ระดับปฐมวัย
ดานการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ครูควรนํากระบวนการ PDCA มา
ใชในการจัดประสบการณการเรียนรู มีการวางแผน บันทึกหลังการสอน ประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงนําผล
การประเมินมารใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางเหมาะสม1
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ

ตอง
ตอง
ปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
√
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และตนสังกัด
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
ที่สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ย ...84.46....
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรับการรับรอง เนื่องจากมาตรฐานที่ 5 ไดระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไมไดรับรอง
มาตรฐาน

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

ดีมาก
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
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1. จุดเดน
1) ผูเรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมพึงประสงค มีความใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง และคิดเปนทําเปน
2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่วาเปนผูนําดานวิชาการ บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงดานเทคโนโลยีระดับดีมาก มีผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดน ที่สงผลสะทอนเอกลักษณของสถานศึกษาซึ่ง ไดแก การนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาไดแกกิจกรรม
การเพาะเห็ด
3) ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาระดับดีมากและมีผล
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4) ครูมีประสิทธิภาพในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5) สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัดอยาง
ตอเนื่อง
2. จุดพัฒนา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีคุณภาพต่ํากวาระดับดีในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะและภาษาตางประเทศ
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการแตงตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตาม
ระเบียบ
3) สถานศึกษาขาดการพัฒนาคุณภาพทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) สถานศึกษาขาดการนําผลประเมินครูไปวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ
5) ครูยังไมไดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหเปนปจจุบันและไมไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียนให
ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีวิจารณญาณ คิด
สรางสรรคและมีวิสัยทัศน ควรนํากระบวนการ PDCA มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกชั้นทุกวิชาที่ทําการสอนโดยมีการวางแผน บันทึกหลังการสอน ประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริง นําผลการประเมินมาใชปรับปรุง
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1.4 ผลการทดสอบ O-Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชอง  ระดับชั้น  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 3
 O-Net ,
NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 51.76
 O-Net ,  NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 41.79
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 31.96
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 43.16
 O-Net ,

NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 4123
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 28.90
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 34.26

 O-Net ,

NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 42.60
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 27.53
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 34.99

 O-Net ,  NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 45.20
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 31.84
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 36.63
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาฯ คาเฉลี่ยรอยละ 41.13
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คาเฉลี่ยรอยละ 27.63
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา คาเฉลี่ยรอยละ 63.97
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ คาเฉลี่ยรอยละ 35.32
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี คาเฉลี่ยรอยละ 40.09
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 O-Net ,  NT ,  LAS ,  อื่น ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 33.63
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 25.17
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 37.89
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาฯ คาเฉลี่ยรอยละ 44.96
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คาเฉลี่ยรอยละ 24.59
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา คาเฉลี่ยรอยละ 58.70
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ คาเฉลี่ยรอยละ 40.88
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี คาเฉลี่ยรอยละ 44.44
ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ จํานวน 719 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานภาษา จํานวน 599 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรี จํานวน 719 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานคอมพิวเตอร จํานวน 719 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานมนุษยสัมพันธ จํานวน 700 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานเขาใจตนเอง จํานวน 598 คน
- ผูเรียนมีความสามารถดานรอบรูธรรมชาติ จํานวน 719 คน
นักเรียน

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหาในระบบดูแลชวยเหลือ
- ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา
จํานวน 1 คน แกปญหาได 1 คน คิดเปนรอยละ 100
- การศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา
จํานวน 2 คน แกปญหาได 1 คน คิดเปนรอยละ 100
- รวม 2 ปการศึกษา จํานวนผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา
จํานวน 3 คน แกปญหาได 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและ
สภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหได
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนา
ระบบการบริการใหเปน
แบบ ONE STOP
SERVICE
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนา
แหลงเรียนรู ปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ป
การศึกษา)
ผูรับผิดชอบ
2559 2560 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา







ครูสรวีย
ครูนันทพร

โครงการจัดระบบบริการทางการศึกษา







ครูรัตนาภรณ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงเรียน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ป.1ก
โครงการจัดทําสวนสุขภาพ
โครงการจัดสรางทางเทา
โครงการกอสรางอาคารรับ-สงนักเรียน
โครงการพัฒนาเครื่องเลนเด็กปฐมวัย





















ครูสากล
ครูสุรเดช
ครูสากล
ครูธนพัฒน
ครูทวนทอง
ครูสากล
ครูธนพัฒน
ครูสายฝน
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ประเด็นยุทธศาสตร
2 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริม
และพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3.2 ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ป
การศึกษา)
2559 2560 2561

ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการนิเทศภายใน
โครงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการเรียนการสอน













ครูบุณยรัตน
ครูสรวีย
ครูบุณยรัตน

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา







ครูมาลัย

โครงการพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
โครงการวินัย เคารพ กตัญู
โครงการคายคุณธรรม
โครงการตนกลาพันธุดีของมหาเจริญ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาหองสมุด
โครงการบริการ WIFI และอินเทอรเน็ต
โครงการทัศนศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร




















































ครูเพ็ญสุข
ครูสุรเดช
ครูเพ็ญสุข
ครูสรวีย
ครูเพ็ญสุข
ครูปรารถนา
ครูณัชสุคนธ
ครูสัญญลักษณ
ครูณัชสุคนธ
ครูสุริยา
ครูปฐมวัย
ครูกลุมสาระ
ภาษาไทย
ครูกลุมสาระ
คณิตศาสตร
ครูกลุมสาระ
วิทยาศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ

ระยะเวลา(ป
การศึกษา)
ผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
2559 2560 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ    ครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
สังคมศึกษา
วัฒนธรรม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ    ครูกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ    ครูกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ
ศิลปะ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ    ครูกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูกลุมสาระ    ครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
ภาษาตาง
ประเทศ
   ครูธนพัฒน
โครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด
   ครูธีรนันท
โครงการอาหารกลางวัน
   ครูจารึก
โครงการอาหารเสริม(นม)

4. สรางสังคมและชุมชนแหง
การเรียนรู
กลยุทธที่ 4.1 สรางและ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
พัฒนาแหลงเรียนรูใหมี
โครงการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
ความหลากหลาย
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสรางหอศิลป
โครงการสหกรณโรงเรียน
โครงการโรงเรียนธนาคารบานมหาเจริญ










ครูทวนทอง
ผอ.ชูเกียรติ
รองฯ วินัย













รองฯรักพงษ
ครูชาติชาย
ครูภาวินี
ครูกัลยา
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ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริม
และสนับสนุนการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูกับผูเรียน
กลยุทธที่ 4.3 สงเสริม
การสัมมนา/อบรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
5. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 5.1 สงเสริม
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการ
บริหารภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนา
ระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน

ระยะเวลา(ปการศึกษา)
ผูรับผิดชอบ
2559 2560 2561


 ครูมาลัย

โครงการประชุมผูปกครอง
โครงการสานสัมพันธจากใจครู สูครอบครัว
มหาเจริญ










ครูรัตนาภรณ
ครูสุรเดช

โครงการวันเรารักมหาเจริญ
โครงการชมรมศิษยเกา
โครงการชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน
บานมหาเจริญ













ครูธิดา
ครูรัตนาภรณ
ครูธิดา

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการประชาสัมพันธ
โครงการจัดระบบรักษาความปลอดภัย











ครูณัชสุคนธ
ครูมาลัย
ครูณัชสุคนธ
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและ
สภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหได
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนา
ระบบการบริการใหเปน
แบบ ONE STOP
SERVICE
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนา
แหลงเรียนรู ปรับปรุง
สภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาใหเอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ป
การศึกษา)
ผูรับผิดชอบ
2556 2557 2558

โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา



โครงการจัดระบบบริการทางการศึกษา
โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน








ครูรัตนาภรณ
ครูธนพัฒน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงเรียน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ป.1ก
โครงการจัดทําสวนสุขภาพ
โครงการจัดทําปายโรงเรียน
โครงการจัดสรางทางเทา
โครงการกอสรางอาคารรับ-สงนักเรียน
โครงการจัดสรางโรงจอดรถ
โครงการพัฒนาเครื่องเลนเด็กปฐมวัย














ครูสากล
ครูสุรเดช
ครูสากล
ครูสากล
ครูธนพัฒน
ครูทวนทอง
ครูชาติชาย
ครูสากล
ครูธนพัฒน
ครูสากล
ครูสายฝน

ครูสมหมาย







