แผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565

โรงเรียนวัดบางเตยนอก
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได๎แสดงเจตนารมณ์ ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูป
โครงสร๎างและการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณภาพ โดยกาหนดนโยบายการพัฒ นาโรงเรีย นคุ ณ ภาพในท๎ อ งถิ่น เพื่ อการเรี ย นรู๎ ที่
เหมาะสมในแตํละพื้นที่ ตลอดถึงการสํงเสริมการกระจายอานาจให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
เพื่อนาไปสูํเป้าหมายคุณภาพการศึกษาและสํงเสริมให๎เยาวชน และประชาชนใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร๎างสรรค์ อยํางชาญฉลาด เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
สํวนรํวมในการกาหนดเป้าหมายและจุดเน๎น คุณภาพผู๎เรียนของท๎องถิ่น เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
โรงเรียนวัดบางเตยนอก ได๎จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 – 2565 โดย
ได๎รับความรํ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายรํวมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ด๎วยการให๎ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ
ค าแนะน าจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ตั ว แทน
ผู๎ปกครอง กรรมการนักเรียน ไปใช๎เป็นคูํมือในการปฏิบัติงานให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

โรงเรียนวัดบางเตยนอก
สิงหาคม 2563

“...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคล สัง คมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ เยาวชนได้อ ย่างครบถ้ว น
พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารง
รักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได๎พระราชทานแกํคณะครูและนักเรียน
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2504

“...งานด้านการศึกษาเป็นงานสาคั ญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและ
ความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2504

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2563 – 2565 โรงเรียนวัดบางเตยนอก
วิสัยทัศน์
“ นักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยนอกเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ใสํใจด๎านวิชาการ ก๎าวทันเทคโนโลยี
ภายใต๎การสนับสนุนของชุมชนและองค์กรท๎องถิ่น ”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน
4. จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติงาน
7. สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและสิ่งแวดล๎อม
8. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
9. ให๎บริการด๎านวิชาการแกํชุมชน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
สถานศึกษาโรงเรียนวัดบางเตยนอก จะจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามศักยภาพและความเสมอ
ภาคทางการเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา มีทักษะความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและเรียนตํออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
1. ผู๎เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได๎รับการเตรียมความพร๎อมอยํางมีคุณภาพ
2. ผู๎เรียนระดับการศึกษาชํวงชั้นที่ ๑ – ๒ ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชน
4. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
5. ครูและบุคลากรมีความรู๎ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติงาน
6. มีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองอยํางพอเพียง
7. มีสื่อการเรียนรู๎ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปรัชญาของโรงเรียน
การเรียนรู๎กํอให๎เกิดปัญญาและความสุข

คาขวัญประจาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวโหติ : ผู๎รู๎ดีเป็นผู๎เจริญ
อัตลักษณ์
การไหว๎ การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม

เอกลักษณ์
การศึกษาดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อม
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพด๎านการบริหารจัดการศึกษา
การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

นโยบายของโรงเรียน
1. จัดการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา อนุบาล 1 – อนุบาล 2
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ชํวงชั้นที่ 1 – ชํวงชั้นที่ 2
3. พัฒนางานวิชาการทุกด๎าน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545
4. พัฒนากิจกรรมนักเรียนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น
5. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ ความประพฤติที่ดี
6. พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให๎บริการการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียน
7. พัฒนางานธุรการและการเงิน
8. พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนให๎มีความสัมพันธ์มากขึ้น ด๎วยการสร๎างความสัมพันธ์ในรูปแบบตําง ๆ
9. สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
1. นักเรียนต๎องแตํงกายเรียบร๎อย ถูกต๎อง ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2. นักเรียนต๎องมีกริยา วาจา สุภาพเรียบร๎อย ซื่อสัตย์สุจริตและตรงตํอเวลา มีจิตสาธารณะ
3. นักเรียนต๎องไมํออกนอกบริเวณโรงเรียนกํอนได๎รับอนุญาต
4. นักเรียนต๎องเคารพเชื่อฟังครูทุกทําน
5. นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
6. นักเรียนต๎องมีความสามัคคีกัน
7. นักเรียนต๎องงดการพนัน และสิ่งเสพติดทุกชนิด
8. นักเรียนต๎องรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
9. นักเรียนต๎องมีนิสัยการประหยัดและการออม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู๎
อยูํอยํางพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

Strategic plan for educational quality development for 3 years
Budget year 2019 - 2021 Wat Bang Toei Nok School
School Vision
"The students of Bang Toey Nok School are ethical, ethical, and academic. Keep pace
with technology Under the support of communities and local organizations "

School Mission
1. arrange education according to early childhood education curriculum
2. arrange education according to the basic education curriculum
3. Organize the school curriculum in accordance Suitable for economic and social
changes in the community.
4. Organize and develop quality assurance systems within the school.
5. Develop learners to have quality Has desirable characteristics
6. Develop teachers and personnel to have knowledge and ability. Skills in
organizing learning processes and operations
7. Inheriting culture Preserving traditions Art and the environment
8. Develop learning resources to facilitate learning management.
9. Provide academic services to the community

School objectives
Educational institutions at Bang Toei Nok School Will arrange teaching and learning to
have quality according to the potential and equality of learning according to the needs of
learners and local Students who graduated Have skills, ability to pursue careers and study
happily in society
1. Early childhood education students Get quality preparation
2. Learners of education level 1-2 - were developed to have knowledge, skills,
attitudes, morality, ethics and desirable values.
3. There is a school curriculum that is suitable for the learning process to meet the
needs of the community.
4. Have a strong internal quality assurance system.

5. Teachers and personnel are knowledgeable and capable And have skills in
organizing learning processes and operations.
6. There is a learning source for students to study and research In order to create
sufficient knowledge by oneself.
7. There is learning media. And modern technology.

School philosophy
Learning creates wisdom and happiness.

School motto
Suwichai Nopawachoti: The well-known person is a prosperous person.

School identities
Worshiping the bow is correct and beautiful.

School identity
Good education, discipline, body, mind, integrity, increase morality.

School strategy
Strategy 1 Develop the premises And the environment.
Strategy 2 Raise the quality and standards of education.
Strategy 3 Develop the efficiency of educational administration.
Strategy 4 Participation of parents, communities and local government
organizations in educational management.
Strategy 5 Create opportunities and educational equality.

School policy
1. Education for pre-primary education, kindergarten 1 - kindergarten 2.
2. Providing primary education, level 1 - grade 2.
3. Develop all aspects of academic work in accordance with the National Education
Act 1999 and as amended in 2002.
4. Develop student activities for higher quality.
5. Develop personnel to have knowledge, ability, and good behavior.
6. Building site development To provide teaching and safety services for students.
7. Develop administrative and financial tasks.

8. Develop relationships with communities to have more relationships By creating
relationships in various ways.
9. Support the educational reform of the Ministry of Education and the Office of the
Basic Education Commission.

School regulations
1. Students must dress properly, according to the design specified by the school.
2. Students must have polite verbs. Honest, honest and punctual, have public
mind.
3. Students must not leave the school area before being allowed.
4. Students must respect and obey all teachers.
5. Students must help keep the school clean.
6. Students must have unity.
7. Students must refrain from gambling. And all kinds of drugs.
8. Students must preserve the belongings of the school.
9. Students must have saving habits and savings.

School desirable features
Translated by Mrs. Orapan Pimmas.

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดบางเตยนอก
โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2467 เป็นโรงเรียนประเภทนายอาเภอ
จัดตั้งขึ้น สมัย หลวงชานาญ รักษาราษฎร์ เป็นนายอาเภอ ราชบุรุษเลื่อน ขจรศิลป์ เป็นธรรมการอาเภอ
นายเติม นิลอํอน เป็นครูใหญํ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทน์กะพ๎อ เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตั้งแตํชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 พระอธิการแต๎มเป็นผู๎อุปการะโรงเรียน
ครั้น พ.ศ. 2470 ทางราชการเห็นวําโรงเรียนนี้อยูํใกล๎กับโรงเรียนประชาบาล ตาบลคลองควาย 1
จึงได๎ย๎ายมาตั้งที่วัดบางเตยนอก มีชื่อวํา“โรงเรียนประชาบาล ตาบลบางเตย 1” (วัดบางเตยนอก ) ได๎อาศัย
ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนตลอดมา
ปี พ.ศ. 2510 สมัยนายสินธุ์ แสวงสุข ดารงตาแหนํงครูใหญํ นายเสถียร และ นางพวงทองตามร
ภาค เจ๎าของบริษัท ตามรภาคพิมพ์สัมผัส ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยการชักนาของ ทํานพระครูปทุมศีล
โสภณ เจ๎าอาวาสวัดบางเตยนอก ได๎มาสร๎างอาคารเรียนเป็นแบบตึกพิเศษ ใต๎ถุนโลํง 1 หลัง ขนาดกว๎าง 8.00
เมตร ยาว 40.50 เมตร จานวน 4 ห๎องเรียน สิ้นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) พร๎อมทั้ง
สร๎างโต๏ะเก๎าอี้นักเรียนและโต๏ะเก๎าอี้ครู เป็น เงิน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
354,000 บาท (สามแสนห๎าหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) โดยมิได๎ใช๎เงินงบประมาณของทางราชการเลย และได๎เปิด
เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2512 นายสนิท วิไลจิตต์ อธิบดีกรมการปกครองมาเป็น
ประธานในพิธีเปิด และใช๎เป็นสถานที่เรียนตลอดมา
ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห๎องเรียน ไมํพอ
สอน จึงของงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนชั้นลํางอีก 4 ห๎องเรียน เป็นตึกพิเศษเต็มรูปทาสีใหมํทั้งอาคาร สิ้น
งบประมาณ 95,000 บาท (เก๎าหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)
ปีการศึกษา 2520 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนแบบ 017 จานวน 1 หลัง 4 ห๎องเรียนใต๎
ถุนโลํง ขนาดกว๎าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร สิ้นงบประมาณ 1,000,000 บาท
ปีการศึกษา 2521 ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคาร 107 ชั้นลํางเพื่อให๎เต็มรูปแบบสิ้นงบประมาณ
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ๎วน)
ปีการศึกษา 2526 ได๎รับงบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ๎วน) สร๎างโรง
ฝึกงานเอนกประสงค์ แบบ สปช.202 / 2526 เริ่มสร๎างเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2526 เสร็จเมื่อ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
ปีการศึกษา 2533 นายเสถียร นางพวงทอง ตามรภาค บริจาคเงินให๎ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ๎วน) เพื่อทาสีอาคารที่ตนได๎สร๎างขึ้น เพื่อให๎สวยงามแกํผู๎พบเห็น
ปีการศึกษา 2539 ได๎งบประมาณตามโครงการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นปัจจุบัน
จานวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) เพื่อปรับปรุงและทาสีอาคารเรียนแบบ 017
ปีการศึกษา 2540 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อซํอมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู ชั้นลําง
ทั้ง 2 อาคาร พร๎อมทาสีชั้นลําง เปลี่ยนประตูส๎วมพร๎อมทาสี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ได๎จัดทาที่ทิ้งขยะของโรงเรี ยนโดยมิได๎ใช๎งบประมาณทางราชการเป็น
จานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)

2 เมษายน พ.ศ. 2541 ได๎จัดสร๎างที่ล๎างมือและแปรงฟันจานวน 40 ที่ โดยได๎รับการบริจาคจาก
ประชาชน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) คุณสนธิ สมชีวิตา ผู๎จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบุญรอดบริวเวอ
รี่ จากัด จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ๎วน) รวมเป็นเงิน 50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)
15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสุขาภิบาลตาบลบางเตย เพื่อให๎สร๎าง
สนามลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ๎วน) คณะกรรมการโรงเรียน ครู
ผู๎ปกครอง ชํวยกันสบทบอีก 50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) รวมคํากํอสร๎างทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) สร๎างเสร็จเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
14 กันยายน 2541 ได๎รับการอนุญาตจากสานักงานศูนย์สํงเสริมการศึกษาศิลปและวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานีให๎ดาเนินการเปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และได๎รับงบประมาณคําซํอมแซมอาคาร
เรียนโดยให๎ทาสีอาคารเรียน 1 ห๎องเรียน จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห๎าพัน-บาทถ๎วน) และได๎รับ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจานวน 82,700 บาท (แปดหมื่น-เจ็ดพันสองร๎อยบาทถ๎วน)
2 เมษายน พ.ศ. 2542 ได๎มีการจัดงานครบรอบ 75 ปี ของโรงเรียนเพื่อให๎ศิษย์เกําได๎มารํวมงาน
แสดงมุทิตาจิตกับครู – อาจารย์ และนายอาเภอสามโคก เป็นประธานในการจัดงาน มีเงินรายได๎จากการจัด
งาน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ๎วน) เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนตํอไป
17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 บริษัทอาหารยอดคุณ จากัด ได๎มอบสนามบาสเก็ตบอลพร๎อมอุปกรณ์
จานวน 350,000 บาท ให๎กับโรงเรียน โดยมี นายแสนยา สามชัย เป็นผู๎รับมอบ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 การกีฬาแหํงประเทศไทย ได๎มาจัดสร๎างสนามกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อ
เป็นสนามกีฬาของตาบลบางเตย ใช๎เป็นที่ออกกาลังกายและเลํนกีฬา
12 กันยายน พ.ศ. 2549 องค์การบริหารสํวนจังหวัดปทุมธานี ทาสัญญาจ๎างกับ บ.สิทธิเดชคอน
สตรัคชั่น ปลูกสร๎างอาคารเรียนแบบองค์การบริห ารสํวนจังหวัด (ปีงบประมาณ 2549) จานวน 6 ห๎องเรียน
ความกว๎าง 8 เมตร ความกว๎าง 7 เมตร โดยใช๎งบประมาณ 4,493,000 บาท
2 เมษายน 2550 เทศบาลตาบลบางเตย ทาสัญญาจ๎างกับ หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี ลูกสร๎า ง
อาคารเรียนแบบเทศบาลตาบลบางเตย พ.ศ. 2550 (ปีงบประมาณ 2550) ใช๎งบประมาณ 4,420,900
บาท จานวน 9 ห๎องเรียน
17 พฤษภาคม 2551 บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จากัด นาโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ได๎บริจาคเงิน
จานวน 1,000,000 สร๎างห๎องสมุด “โลกนิทานของหนู” พร๎อมกับหนังสือนิทานและหนังสือวิชาการจานวน
4,000 เลํม คอมพิวเตอร์ 3 ชุด ให๎แกํโรงเรียนวัดบางเตยนอก
30 กันยายน 2553 นายวัลลภ เพิ่มผล อานวยการชานาญการพิเศษ เข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุ
ราชการกํอนกาหนด
15 พฤศจิกายน 2553 นางสาวสมทรง รอดแจํม ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ ย๎ายมาดารง
ตาแหนํง ตามคาสั่ง สพป.ปท. ที่ 576/2553
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ผู๎อานวยการโรงเรียน ลงนามคาสั่งที่ 38/2554 แตํงตั้งนางสาวนฤมล
ตุํนภักดี วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ตาแหนํงครูผู๎ชํวย ตาแหนํงเลขที่ 2067 ปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่
2 พฤษภาคม 2554 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
วันที่ 4 มกราคม 2555 มูลนิธิดาวเทียมวังไกลกังวลหัวหิน มอบอุปกรณ์ติดตั้งรับสัญญาณดาวเทีย ม
โดยขอความอนุเคราะห์ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ 21 ดาเนินการติดตั้ง ดังนี้
-จานรับสัญญาณดาวเทียมพร๎อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

-เครื่องรับและแปลสัญญาณดาวเทียม(IRD) จานวน 6 ชุด
-สมาร์การ์ด
จานวน 6 ชุด
-เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 21 นิ้วยี่ห๎อชาร์ป จานวน 12 ชุด
-สายสัญญาณ RG 6
จานวน 2 ชุด
-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
จานวน 1 ชุด
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2555 นางพั ช นก ทองกวาว ครู คศ.2 ช านาญการ เข๎ า รํ ว มโครงการ
เกษียณอายุราชการกํอนกาหนด
วันที่ 16 มีนาคม 2555 โรงเรียนจัดทอดผ๎าป่าการศึกษาสร๎างห๎องประชุมสรุปยอดรายรับ-รายจําย
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 รายรับ 268,529 บาท /รายจําย 267,629 บาท คงเหลือ 900 บาท
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นางสาวประพัสศร ตรีวีร์ ครู คศ. 1 วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ย๎ายมา
ดารงตาแหนํงเลขที่ 2070 ปฏิบัติหน๎าที่ราชการตามคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 58 /2555 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 นางสมคิด เจิมแป้น ครู คศ. 2 ชานาญการเกษียณอายุราชการ/นายปรีชา
จันทรวิโรจน์ ครู คศ. 2 ชานาญการเข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุราชการกํอนกาหนด
วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2555 ค าสั่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เ ขต 1 ที่
663/2555 ให๎นางสาวกรัณยภรณ์ โตสวัสดิ์ ย๎ายไปดารงตาแหนํง ครู คศ. 2 ชานาญการ โรงเรียนวัดถ้า
ตะโก อาเภทําวุ๎ง จังหวัดลพบุรี โรงเรียนทาหนังสือสํงตัวไปรับตาแหนํงใหมํ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 9/2556 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2556 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 2 ราย คือ นายณัฐพล ศรีใสคา วุฒิ ค.บ. (5 ปี) วิทยาศาสตร์ ตาแหนํง
เลขที่ 2064 ขั้น 12,530 บาท และนางสาวราวดี ปิตะฝ่าย วุฒิ ค.บ. การประถมศึกษา ตาแหนํงเลขที่
6818 ขั้น 11,920 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต๎นไป และเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 40/2557 ลงวันที่ 16
มิถุน ายน 2557 แตํงตั้ งครู ผู๎ ชํ ว ย 2 ราย คือ นายพุฒิ เ ศรษฐ์ บุญเยี่ยม วุฒิ ค.บ. (5 ปี) ภาษาอังกฤษ
ตาแหนํงเลขที่ 2071 ขั้น 15,800 บาท และนางสาวจีรวรรณ อยูํทอง วุฒิ คศ.บ. พัฒนาการครอบครัวและ
เด็ก-การศึกษาปฐมวัย ตาแหนํงเลขที่ 2067 ขั้น 15,050 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 16
มิถุนายน 2557 เป็น ต๎น ไป และเตรีย มความพร๎อมพัฒ นาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 54/2557 ลงวันที่ 1
สิงหาคม2557 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวเกศสุดา แดงปง วุฒิ ค.บ. (5 ปี) ภาษาไทย ตาแหนํงเลขที่
3011 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต๎นไป และเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
วันที่ 12 มีนาคม 2558 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 18/2558 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2558 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวธัญญกร จันทะโมคา วุฒิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตาแหนํงเลขที่ 2065 ขั้น 15,050 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นต๎น

ไป และเตรียมความพร๎อมพัฒ นาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
วันที่ 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 14/2559 ลงวันที่ 24
มีนาคม 2559 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาววิชญาดา มีเค๎า วุฒิ คบ. ปฐมวัย ตาแหนํงเลขที่ 2069
ขั้น 15,050 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต๎นไป และเตรียมความ
พร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็น เวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
วันที่ 4 มกราคม 2560 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 1/2560 ลงวันที่ 4
มกราคม 2560 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นายอรุณสิทธิ ตราปัญญา วุฒิ คบ. คณิตศาสตร์ ตาแหนํงเลขที่
2069 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป และเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2557
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเสาวภาคย์ พฤกษ์ไพบู ลย์ วุฒิ วท.ม. สุขศึกษา ย๎ายมาดารง
ตาแหนํ ง เลขที่ ๗91 ปฏิบั ติห น๎ าที่ ร าชการตามค าสั่ งโรงเรีย นวั ดบางเตยนอกที่ 11/2560 ลงวั นที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 77/2560 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2560 แตํงตัง้ ครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวปิยาภรณ์ ทองพลอย วุฒิ คบ. ปฐมวัย ตาแหนํงเลขที่
1289 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต๎นไป และเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงเรียนออกคาสั่งโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่ 19/2561 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวทิพย์เกษร คิดเข๎ม วุฒิ คบ. คณิตศาสตร์ ตาแหนํงเลขที่
2063 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป และเตรียม
ความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
566/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวศิริอาภา ธรรมรักษา
วุฒิ กศ.บ. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ตาแหนํงเลขที่ 6818 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
ตั้งแตํวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็ นเวลาสองปี ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
566/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวพรสุดา หมั่นนอก วุฒิ
คบ. ภาษาอังกฤษ ตาแหนํ งเลขที่ 2003 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติห น๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
566/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวนฤชยา ศรีนิธิ วุฒิ
คษ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตาแหนํงเลขที่ 2022 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่

ราชการตั้งแตํวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
167/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวพัชรินทร์ สุนทวงษ์ วุฒิ
ค.บ. ภาษาไทย ตาแหนํงเลขที่ 3011 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 16 พฤษภาคม
2562 เป็นต๎นไป และเตรีย มความพร๎ อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
167/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวสุจิตรา ทองไพจิตร วุฒิ
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ ป.บัณฑิต ตาแหนํงเลขที่ 2067 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
167/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวอรุโณชา เปี่ยมบุญ วุฒิ
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ตาแหนํงเลขที่ 111804 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
304/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวพัชราภรณ์ เนตรสวําง วุฒิ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ ตาแหนํงเลขที่ 719 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน
2563 เป็น ต๎น ไป และเตรีย มความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
304/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาวหัทยา บุญล๎อมกาเงิน วุฒิ
ค.บ. ภาษาอัง กฤษ ตาแหนํ งเลขที่ 2071 ขั้น 15,800 บาท เริ่มปฏิบัติห น๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 15
มิถุนายน 2563 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีออกคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีที่
304/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แตํงตั้งครูผู๎ชํวย 1 ราย คือ นางสาววรรณิพา ศรีธรรมพงษ์
วุฒิ ค.บ. ภาษาไทย ตาแหนํงเลขที่ 2064 ขั้น 15,050 บาท เริ่มปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ 15
มิถุนายน 2563 เป็นต๎นไป และเตรียมความพร๎อมพัฒนาอยํางเข๎มเป็นเวลาสองปี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557
ปัจจุบัน นายสถาพร เพ็ญสุริยะ เป็นผู๎อานวยการโรงเรียน มีครูผู๎สอน 15 คน ครูอบจ.ปทุมธานี 1 คน
จานวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน
โรงเรียนเปิดสอนวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2467 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดบางเตยนอกมีอายุครบ
96 ปี

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน (School Symbol)

คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างที่ทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่นาไปสู่จุดหมายปลายทาง
(Torch means the light that can see things that lead to the destination.)
ดอกบัว

หมายถึง

จังหวัดปทุมธานี
(Lotus means Pathum Thani.)

เปลวไฟ

หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรือง
(Flame means prosperity.)

คติพจน์ (School Motto)
สุวิชาโน ภะวังโหติ : ผู๎รู๎ดีเป็นผู๎เจริญ

(Suwicha Noppa Wanghoti: The person who knows well is a prosperous person.)

สีประจาโรงเรียน (School Colors)
เทา – แดง
สีเทา (Gray) หมายถึง

ความคิด หรือ สติปัญญา
(Gray means mind or intelligence.)

สีแดง (Red)

ความกล้าหาญ
(Red means courage.)

หมายถึง

สีเทา – แดง คือ มีความกล้าหาญที่จะคิด และมีความคิดอย่างกล้าหาญ
(The gray - red color is brave to think and have brave thoughts.)

ปรัชญาของโรงเรียน (School Philosophy)
“การเรียนรู๎กํอให๎เกิดปัญญาและความสุข”
(Learning creates wisdom and happiness.)
ความหมาย คือ ลูกบางเตยนอกทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้
“วิชาดี”
ตั้งใจใฝุศกึ ษาหาความรู้ให้แก่กล้า
“กีฬาเก่ง”
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในเชิงกีฬาให้ปรากฏ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ด้วยน้าใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง
“เคร่งวินัย”
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วินัยและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน
โดยเคร่งครัดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
“นาใจงาม”
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มุ่งประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
“ความสามารถสูง”
นาความรู้ ความดี และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาดีแล้วไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Identity)
การไหว้ การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม
(Worshiping the bow is correct and beautiful.)

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Entity)
การศึกษาดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
(Good education, discipline, body, mind, integrity, increase morality)

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบางเตยนอก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู๎อานวยการโรงเรียน
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง
สภานักเรียน

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบุคคล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. การพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให๎ความเห็นชอบการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถิ่น
2. การวางแผนด๎านการวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและสํงเสริมให๎มี
แหลํงเรียนรู๎
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา

1. การจัดทาแผน
งบประมาณและคาขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอตํอ
เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. การจัดทาแผนการใช๎
จํายเงินตามที่ได๎รับจัดสรร
งบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. การอนุมัติการจําย
งบประมาณทีไ่ ด๎รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการ
เบิกจํายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช๎
งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช๎ผลผลิต
จากงบประมาณ

1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลัง
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุ
แตํงตั้ง
4. การเปลี่ยนตาแหนํงให๎
สูงขึ้น การย๎ายข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทางวินยั
และการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและ
การสั่งให๎ออกจากราชการไว๎
กํอน
10. การรายงานการ
ดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการ
ร๎องทุกข์

1. การพัฒนาระบบ
เครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือขํายสถานศึกษา
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล๎อม
10. การจัดทาสามะโน
ประชากร
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา

ตาราง(ต่อ): แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบุคคล

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

12. การสํงเสริมชุมชนให๎มีความ
เข๎มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรํวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การสํงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว
องค์กร หนํวยงานสถานศึกษา
และสถานประกอบการอื่นที่จัด
การศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการ
ของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ และการใช๎สอื่
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

8. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได๎รบั มอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา
10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกํอสร๎างที่ใช๎งบประมาณ
เพื่อเสนอตํอเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทา
และจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล
บารุงรักษาและจาหนําย
พัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจํายเงิน
18. การจัดทาบัญชีการเงิน
19. การจัดทารายงาน
ทางการเงิน และงบการเงิน
20. การจัดทาหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน

12. การจัดระบบและการ
จัดทาทะเบียนประวัติ
13. การจัดทาบัญชี
รายชื่อและการให๎
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. การสํงเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
15. การสํงเสริมและยก
ยํองเชิดชูเกียรติ
16. การสํงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
17. การสํงเสริมวินยั
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18. การริเริ่มสํงเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
19. การพัฒนาข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
20. สํงเสริมให๎บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นแบบอยําง
ที่ดีในการดาเนินชีวติ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. การสํงเสริมงาน
กิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา
18. การสํงเสริม
สนับสนุนและประสานงาน
การจัดการศึกษาของ
บุคคล องค์กร หนํวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการ
สํวนภูมิภาคและสํวน
ท๎องถิ่น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหนํวยงาน
22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน

ทาเนียบผู้บริหาร
ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุริยานุเคราะห์และโรงเรียนวัดบางเตยนอก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 จนถึงปัจจุบนั
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นายเติม
นายทิ้ง
นายสมบรูณ์
นายจานงค์
นายนิตย์
นายพร
นายจารุณ
นายมังกร
นายเติม
นายทองหลํอ
นายพวง
นายสินธ์
นายพิมพ์
นางสาวฉลวย
นายศักดา
นายวัลลภ
นางสาวสมทรง
นายสถาพร

นิลอํอน
เอมทรัพย์
ปี่เสนาะ
ศิลปานนท์
ทองปลิว
สมบุญ
เกิดพิบูลย์
สมบุญ
ภาณุมาศ
ถนอมงาม
คล๎ายมุข
แสวงสุข
บํอน้าเชี่ยว
สมศักดิ์
พวงดี
เพิ่มผล
รอดแจํม
เพ็ญสุริยะ

ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
ตั้งแต่ พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
2467
2478
2478
2484
2484
2488
2488
2490
2490
2491
2491
2492
2492
2493
2493
2500
2500
2503
2503
2505
2505
2511
2511
2517
2517
2517
2517
2522
2522
2539
2539
2553
2553
2556
2556
ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบางเตยนอก
ปีการศึกษา 2563
1.
2.
3.
4.
5.

นายสถาพร
เพ็ญสุริยะ
นางสาวประพัสศร ตรีวีร์
นางสาวสุจิตรา ทองไพจิตร
นางสาวทิพย์เกษร คิดเข๎ม
นางสาวธัญญกร จันทะโมคา

ผู๎อานวยการโรงเรียน
หัวหน๎างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน๎างานฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน๎างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หัวหน๎างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดบางเตยนอก
ลาดับที่
ประเภทบุคลากร
1
ผู๎บริหาร
2
ครู
3
ครูอัตราจ๎าง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
1
15
1
17

ตารางแสดงจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดบางเตยนอก
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อ.2
อ.3

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

26
15

50
31

25
15

40

41

81

2

26

23

49

24

ป. 2

2

28

26

54

27

ป.3

2

24

28

52

26

ป.4

2

22

19

41

20

ป.5

2

23

22

45

22

ป.6

2

27

18

45

22

รวม

12

150

136

286

รวมทั้งหมด

16

190

177

367

ชาย

หญิง

2
2

24
16

รวม

4

ป.1

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563)

ผลการดาเนินการ สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น
1. ผลการดาเนินการที่ผํานมา
1.1 ผลงาน รางวัลที่ชนะการแขํงขันประกวดและได๎รับการยกยํองของโรงเรียน ผู๎บริหารโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนในระดับตําง ๆ ที่สาคัญดังนี้
ตารางที่ 1.1 : แสดงผลงาน รางวัลของโรงเรียนวัดบางเตยนอก
ประเภท
ครู (นายณัฐพล ศรีใสคา)

ครู (นายณัฐพล ศรีใสคา)

ครู (นายณัฐพล ศรีใสคา)

ครู(นายณัฐพล ศรีใสคา)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพป.ปท.1

รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู๎สอน
นักเรียนในการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4 ป.6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
ประจาปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
สพป.ปท.1
อันดับที่ 1 ครูผู๎สอนนักเรียนในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ป.4 - ป.6 ในงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจาปี
การศึกษา 2561
รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู๎สอน
สานักงานคณะกรรมการ
นักเรียนในการประกวดโครงงาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ป.4
- ป.6 ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
สพป.ปท.1
อันดับที่ 1 ครูผู๎สอนนักเรียนในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - ป.6 ในงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปี
การศึกษา 2562

ตารางที่ 1.1 (ตํอ) : แสดงผลงาน รางวัลของโรงเรียนวัดบางเตยนอก
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครู(นายณัฐพล ศรีใสคา)

รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ครูผู๎สอนนักเรียนในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ป.4 - ป.6 ในงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปี
การศึกษา 2562

นักเรียน
(ด.ญ.ธนัชพร วงษ์แสนสุข)
(ด.ญ.เณรัญญา ดีสม)
(ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปิ่นทอง)
นักเรียน
(ด.ญ.ทัศนีย์ จันทร์ลอย)
(ด.ญ.ขวัญพร พูดเจน)
(ด.ญ.อรพรรณ กาแพงใหญํ)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ดับชั้น ป.4 ป.6 (ระดับเหรียญทอง)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพป.ปท.1

สพป. ปท. 1

ประจาปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ดับชั้น ป.4 ป.6
(ระดับเหรียญทอง)

สพป. ปท. 1

ประจาปีการศึกษา 2561

นักเรียน
(ด.ญ.ธนัชพร วงษ์แสนสุข)
(ด.ญ.เณรัญญา ดีสม)
(ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปิ่นทอง)
นักเรียน
(ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีอ่าดี)
(ด.ญ.สุมาลี เล็บ)
(ด.ญ.โยษีตา พงษ์วัน)
นักเรียน
(ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปิ่นทอง)
(ด.ญ.ทัศนีย์ จันทร์ลอย)
(ด.ญ.สุนิสา ไพบลูย์ธนสิน)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ดับชั้น ป.4 ป.6

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจาปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สพป. ปท. 1
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 ป.6 (ระดับเหรียญทอง)
ประจาปีการศึกษา 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 ป.6
(ระดับเหรียญทอง)
ประจาปีการศึกษา 2562

สพป. ปท. 1

2. ผลการผลทดสอบระดับชาติ O-net,NT ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 1.2 : แสดงผลการผลทดสอบระดับชาติ O-net,NT ปีการศึกษา 2562
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน ระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา
25๖2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
จานวนร๎อยละของนักเรียนทีไ่ ด๎
ระดับ
ปรับปรุง พอใช๎
ดี
ดีมาก
36.05 27.50 55.00 15.00
2.50
41.22 37.50 32.50 20.00
10.00
38.63 32.50 47.50 15.00
5.00

จานวน คะแนน สํวนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน ร๎อยละ

การประเมิน
ด๎านคณิตศาสตร์
ด๎านภาษาไทย

41
41
41

รวมความสามารถทั้ง 2 ด๎าน

36.05
41.22
38.63

15.64
19.20
32.14

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน ระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา
2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
การประเมิน

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

48
48
48

47.14
42.26
45.11

ด๎านภาษา
ด๎านคิดคานวณ
ด๎านเหตุผล

จานวนร๎อยละของนักเรียนทีไ่ ด๎
ระดับ
ปรับปรุง พอใช๎
ดี
ดีมาก
47.14 22.91 41.66 35.41
42.26 25.00 50.00 16.66
8.33
45.11 25.00 35.41 39.58
-

สํวนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
มาตรฐาน ร๎อยละ
5.89
6.30
5.92

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
การประเมิน

จานวนคน

ด๎านคณิตศาสตร์
41
ด๎านภาษาไทย
41
รวมความสามารถทั้ง 2 ด๎าน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

36.05
41.22
38.63

40.96
44.21
42.58

44.94
46.46
45.70

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา ๒๕61
การประเมิน

จานวนคน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

47.14
42.26
45.11
44.84

51.61
42.61
46.65
46.95

53.18
47.19
48.07
49.48

ด๎านภาษา
48
ด๎านคิดคานวณ
48
ด๎านเหตุผล
48
รวมความสามารถทั้ง 3 ด๎าน

3) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ประจาปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
3.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (NT) และร๎อยละของผลตํางระหวํางปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
ความสามารถ

ปีการศึกษา
๒๕61

ด๎านภาษา
ด๎านคานวณ
ด๎านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด๎าน

ปีการศึกษา
๒๕๖2

47.14
42.26
45.11

41.22
36.05
-

44.84

38.63

ร๎อยละของผลตําง
ระหวํางปีการศึกษา
- 5.92
- 6.21
- 12.13

จานวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎
ระดับ

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)
สาระวิชา
จานวนคน
คะแนนเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร๎อยละ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คํอนข๎างดี
ปานกลาง
พอใช๎
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอยํางยิ่ง

คณิตศาสตร์
33
26.82
9.68
26.82
33.33
45.46
21.21
-

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาตํางประเทศ
33
33
33
46.80
33.37
25.91
11.84
8.24
7.46
46.80
36.35
25.91
18.18
30.30
3.03
3.03
30.30
33.33
18.18
21.21
54.54
72.73
9.09
6.06
-

จานวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎
ระดับ

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)
สาระวิชา
จานวนคน
คะแนนเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร๎อยละ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คํอนข๎างดี
ปานกลาง
พอใช๎
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอยํางยิ่ง

คณิตศาสตร์
30
27.83
13.21
27.83
3.33
20.00
50.00
23.33
3.33

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาตํางประเทศ
30
30
30
52.72
36.35
36.67
12.88
10.10
14.54
52.72
36.35
36.67
3.33
3.33
23.33
3.33
16.67
10.00
10.00
40.00
26.67
16.67
13.33
43.33
63.33
3.33
20.00
3.33
-

3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2561 – 25๖2
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาตํางประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕61
27.83
52.72
36.35
36.67

ปีการศึกษา ๒๕๖2
26.82
46.80
33.37
25.91

4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินเมื่อ วันที่ ๒๘ – ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
4.๑ การศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย
ตัวบํงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบํงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย
ตัวบํงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย
ตัวบํงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็น
สาคัญ
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี
มาก














ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคําเฉลี่ย ๙๕.๒๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมํรับรอง
กรณีที่ไมํได๎รับการรับรอง เนื่องจาก ..............................................................................................

ดี
เยี่ยม

4.๒ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดี ดีเยี่ยม
มาก















ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมํรับรอง
กรณีที่ไมํได๎รับการรับรอง เนื่องจาก ............................................................................................

5. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเดํน /จุดทีค่ วรพัฒนา และข๎อแสนอแนะจากการจากการประเมินภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีสุขภาพกายสมวัย ได๎รับการดูแลด๎านรํางกายเป็นอยํางดี และสํงเสริมให๎มีสุขนิสัยที่ดี
2. เด็กมีสุขภาพจิตสมวัยดีมาก รู๎เรื่องราวของตนเองและครอบครัว บอกความต๎องการของตนเอง
ได๎
3. เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ชํวยเหลือตนเอง มีความอดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด และ
เมตตาสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎เป็นอยํางดี เป็นผู๎นา- ผู๎ตามที่ดี
4. เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย มีความใฝ่รู๎ สามารถเรียนรู๎ด๎ว ยตนเอง เด็กสามารถ
ใช๎ภาษาพูดได๎เหมาะสมตามวัย เข๎าใจภาษาทําทางและสัญญาณตํางๆ ได๎ถูกต๎อง สามารถถํายทอดความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการทางานทางศิลปะ
5. เด็กมีความพร๎อมศึกษาในขั้นตํอไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด๎าน และมีความรู๎
พื้นฐานสมวัย
6. ผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งกาหนดอัตลักษณ์ของผู๎เรียน คือ “การไหว๎
การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม”
7. จุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “การศึกษาดี มีวินัย กาย
ใจสมบรูณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”
8. ผลของการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทสถานศึก ษา คือ โครงการพัฒนา
ระบบดูแลชํวยเหลื อนักเรี ยน คือการลดคําใช๎จํายให๎ผู๎ปกครองในเรื่องเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และ
ทุนการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
2. ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสาคัญมีคุณภาพระดับดีมาก
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: ไมํมี
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. การขาดเครื่องเลํนสนามในการทากิจกรรมกลางแจ๎ง
2. เด็กควรได๎รับการสํงเสริมด๎านสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี
3. เด็กควรได๎รับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และการแก๎ปัญหา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. การจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อชํวยเหลือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสํงเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มากขึ้น

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กกล๎าพูด กล๎า
แสดงออก กล๎าแสดงความคิดเห็น
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: ไมํมี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กยังขาดเครื่องเลํนสนามในการทากิจกรรมกลางแจ๎ง ปัจจุบันเด็กต๎องไปเลํนรวมกันกับเด็ก
เล็ ก เพราะเป็ น สนามเด็ ก เลํ น ขององค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลจัด ให๎ ศู นย์ เด็ ก เล็ ก ซึ่ งอยูํไ กลจากอาคารเรี ย น
สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณการดาเนินการจัดสนามเด็กเลํนให๎เด็กด๎วย
2. เด็กควรได๎รับการสํงเสริมด๎านสุนทรียภาพด๎านดนตรี และการเคลื่อนไหว ให๎เด็กได๎ออก
กาลัง โดยใช๎กิจกรรมวงกลม เลํนเกมเพลงอยํางจริงจังโดยเฉพาะการเลํนเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกให๎เด็ก
แก๎ปัญหา ฝึกกล๎ามเนื้อและมีความสนุกสนาน
3. เด็กได๎ทากิจกรรมที่ สํงเสริมการเป็นผู๎นาและผู๎ตามแตํควรให๎เด็กนาเสนอผลงานหน๎า
ห๎องเรียนให๎เพื่อน ๆ ฟัง ฝึกการพูดโดยให๎เลํานิทาน และวิจารณ์งานของเพื่อน อยํางตํอเนื่อง มีการทางานเป็น
กลุํม ให๎เด็กเลือกหัวหน๎าและให๎หัวหน๎าปฏิบัติหน๎าที่ของตนเองให๎ถูกต๎อง
4. เด็กควรได๎รับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และแก๎ปัญหา มี
กิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิดเพิ่มยิ่งขึ้น เชํน การเรียนรู๎แบบโครงการ (Project Approach) การเรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน การจัดเป็นห๎องเรียนธรรมชาติ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ผู๎บริหารควรเสนอแนะให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตํงตั้งที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการที่มีประสบการณ์ทางวิชาการที่เข๎มแข็งเพื่อชํวยเหลือ
2. สถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เลําถึงสิ่งที่ทา การสืบค๎นข๎อมู ลโดยระดมสมองของเด็กในสิ่งที่
เด็กสนใจรํวมกัน และใช๎กระบวนการสอนแบบโครงการ (Project
Approach) หรือการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์
2. ครูควรสํงเสริม สนับสนุนให๎เด็กมีนิสัยรักการอําน โดยปรับปรุงมุมหนังสือในห๎องเรียนให๎
นําสนใจเปิดโอกาสให๎เด็กได๎เลือกอํานอยํางอิสระ มีหนังสือนิทานที่เหมาะสม ครูเลํานิทานให๎เด็กฟัง เด็กเลํา
นิทานให๎เพื่อนฟัง หรือครูเลํานิทานเพียงครึ่งเดียว และให๎เด็กได๎ลองคิดตอนจบตํอเพื่อกระตุ๎นเรื่องความคิด
สร๎างสรรค์
ด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพภายใน:การประกัน คุณภาพภายในมีค วามส าคั ญตํอ ผลการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง
ได๎รับรู๎เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงอยํางชัดเจน
นวัตกรรม :ไมํมี

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รํางกายสมสํวน สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ผลงานทางด๎านศิลปะ ดนตรี และวรรณศิลป์
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ นักเรียนที่ดี
ของโรงเรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม
3. ผู๎เรียนใฝ่รู๎ ค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู๎ผําน
ประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการคิด และปรับตัวเข๎ากับสังคม
4. ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ตามอัตลักษณ์ที่กาหนดไว๎ คือ
“การไหว๎ การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม”
5. ผลการพัฒนาจุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “การศึกษา
ดี มีวินัย กายใจสมบรูณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”
6. ผลของการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เป็นโครงการที่ชํวยแก๎ปัญหาผู๎เรียนขาดระเบียบวินัย
โครงการบรรลุเป้าหมายร๎อยละ 91.37
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน๎าที่ของ
ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และบรรยากาศ/สภาพแวดล๎ อ มของ
สถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
2. ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยูํในระดับคุณภาพดีมาก
2. กระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู ครูผํานเกณฑ์การพัฒนาครบ 8 ข๎อ รวม 6 คนจาก
จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.71
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให๎มีความยั่งยืนและเป็นแบบอยํางที่ดี
2. การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมของผู๎เรียนให๎ดียิ่งขึ้น
3. ผู๎เรียนควรได๎รับการเรียนรู๎ที่ฝึกกระบวนการคิด
4. ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให๎ชัดเจน
5. การพัฒนาตามจุดเน๎นที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
6. การดาเนินงานโครงการพิเศษ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. การสํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. การขอความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องมาชํวยสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษา

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : การพัฒนากระบวนการสอนและการ
ค๎นคว๎า วิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู๎
ด้านการประกันคุณภาพภายใน : ไมํมี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาด๎านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สถานศึกษาได๎ดาเนินการมาดี
แล๎ว แตํควรให๎เกิดความยั่งยืนและเป็นแบบอยํางที่ดีได๎ ให๎นาผลการประเมินโครงการทุกโครงการมาศึกษา
ข๎อบกพรํองรวมถึงผลสาเร็จเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานกํอนจะนาไปใช๎ในปีตํอไป เพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
2. ผู๎เรียนควรได๎รับการสอดสํองดูแลและพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎ดียิ่งขึ้น โดย
สถานศึกษาประสานขอความรํวมมือจากชุมชนและผู๎ปกครองให๎รํวมกันดูแลอยํางใกล๎ชิด
3. ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความใฝ่รู๎ และมีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง โดย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการทุกโครงการ ควรจะได๎มีการประเมินผลที่ชัดเจนและนาผลจากการ
ประเมินมาเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานปีตํอไป เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
4. ผู๎เรียนควรได๎รับการเรียนรู๎ที่ฝึกกระบวนการคิด ให๎คิดเป็น ทาเป็น และแก๎ปัญหาเป็น
โดยครูสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ทากิจกรรมมากขึ้น
5. ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมให๎เรียนซํอมเสริมในกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่อยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงให๎สูงยิ่งขึ้น โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผํานการทากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ การวิเคราะห์ข๎อสอบรํวมกันโดยคณะครู
ผู๎ปกครองต๎องรํวมมือกันกวดขันอยํางจริงจัง
6. ผู๎เรียนควรได๎เรียนรู๎ โดยการเข๎าคํายตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงพื้นฐานของผู๎เรียนเพื่อรับการซํอมเสริมตํอไปอยํางตํอเนื่อง
7. ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให๎ชัดเจน ถูกต๎อง เพื่อผู๎ปกครองจะได๎มี
สํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียนไปในทิศทางเดียวกันอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
8. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ
“การศึกษาดี มีวินั ย กายใจสมบรู ณ์ เพิ่ม พูนคุณธรรม”ผู๎ บริห ารควรทาความเข๎าใจและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน
9. การดาเนินงานในการแก๎ปัญหาควรได๎หารือผู๎เกี่ยวข๎องและยกรูปแบบที่ดี ที่นําสนใจจาก
สถานศึกษาอื่นที่ประสบผลสาเร็จมาแล๎วผนวกเข๎ามาในแนวทางดาเนินการจะชํวยให๎แก๎ปัญหาได๎ถูกทางและมี
ผลดียิ่งขึ้น
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานมีความเข๎มแข็งในด๎าน
งานวิชาการด๎วยการพัฒนาให๎ความรู๎และพาไปศึกษาดูงาน
2. การดาเนินงานที่สํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาควรได๎รับความรํวมมือและขอความสนับสนุน
จากองค์กรที่เกี่ยวข๎องให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญให๎มากขึ้น เพื่อกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนสนใจในการเรียน และสนุกสนานกับการเรียนรู๎ โดยเสริมกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนามีความรู๎
ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
2. ครูทุกคนควรให๎ความสาคัญกับการค๎นคว๎า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และการจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในมีความสาคัญตํอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ควรจัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องได๎รับรู๎เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงอยํางชัดเจน
นวัตกรรม
เป็นโรงเรียนต๎นแบบตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน เรื่อง
การเพาะเห็ดการปลูกพืชไร๎ดิน (Hydoponic)

บทที่ 2
ทิศทางการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์
“ นักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยนอกเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ใสํใจด๎านวิชาการ ก๎าวทันเทคโนโลยี
ภายใต๎การสนับสนุนของชุมชนและองค์กรท๎องถิ่น ”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน
4. จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติงาน
7. สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและสิ่งแวดล๎อม
8. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
9. ให๎บริการด๎านวิชาการแกํชุมชน
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
สถานศึกษาโรงเรียนวัดบางเตยนอก จะจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามศักยภาพและความเสมอ
ภาคทางการเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา มีทักษะความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและเรียนตํออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
1. ผู๎เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได๎รับการเตรียมความพร๎อมอยํางมีคุณภาพ
2. ผู๎เรียนระดับการศึกษาชํวงชั้นที่ ๑ – ๒ ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชน
4. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
5. ครูและบุคลากรมีความรู๎ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติงาน
6. มีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองอยํางพอเพียง
7. มีสื่อการเรียนรู๎ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด๎านการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
จุดเน้นการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดบางเตยนอกจะดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวํางปีการศึกษา 2563 – 2565
โดยกาหนดจุดเน๎นให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดังนี้
จุดเน๎นที่ 1 นักเรียนทุกคนอํานออกและเขียนหนังสือได๎ คิดเลขเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู๎(ยกเว๎นผู๎
ที่มีความบกพรํองในการเรียนรู๎ที่ต๎องได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ) พร๎อมกับยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุํมคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเพิ่มขึ้น
จุดเน๎นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย โดยใช๎ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ และลูกเสือ -เนตรนารี ทาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู๎และทักษะ
พื้นฐานด๎านอาชีพ มีสานึกความเป็ นไทย มีสุ ขภาพพลานามัยดี และมีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์
ระดับสูง
จุดเน๎นที่ 3 พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีคุณภาพ และสํงเสริมความประพฤตินักเรียน
ไมํมีปัญหายาเสพติด
จุดเน๎นที่ 4 จัดหาและพัฒนาครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระให๎สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเองไปสูํมาตรฐาน
วิชาชีพ
จุดเน๎นที่ 5 ประสานหนํวยงานและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีสํวนรํวมในการสนับสนุนและ
พัฒนาโรงเรียนด๎านอาชีพและสํงเสริมให๎มีรายได๎ระหวํางเรียน
จุดเน๎นที่ 6 สํงเสริมการอําน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อยํางเข๎มข๎น เน๎นการฝึกปฏิบัติจริงด๎วย
การเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยการพัฒนาห๎องสมุด และแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎มีคุณภาพเพื่อบูรณาการการ
คิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
จุดเน๎นที่ 7 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การสอนให๎เพียงพอพร๎อมจัดบรรยากาศด๎านกายภาพให๎มีความ
สะอาดรํมรื่นปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎
ตาราง : แสดงจุดเน้นการพัฒนานักเรียน
ชั้น
ความสามารถและทักษะ
จุดเน๎นตามชํวงวัย
ป.1-3 อํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด มีวินัย
พื้นฐาน ทักษะชีวิตสร๎างสรรค์ตามชํวงวัย
ป.1-3 ทักษะการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค์ตามชํวงวัย
ป.4-6 อํานคลํอง เขียนคลํอง คิดเลขคลํองมีทักษะ ใฝ่เรียนรู๎
การคิดพื้นฐานทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร
อยํางสร๎างสรรค์ตามชํวงวัย

คุณลักษณะตามหลักสูตร
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู๎
3. อยูํอยํางพอเพียง
4. มุํงมั่นการทางาน
5. ซื่อสัตย์สุจริต
6. รักความเป็นไทย
7. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
8. มีจิตสาธารณะ

ตาราง : แสดงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563 – 2565
ตัวบํงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได๎
1.2 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได๎
1.3 มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัยและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎

เป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2563 2564 2565
โครงการ
88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

1. บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
2. กีฬาสีภายในเสริมทักษะชีวิต
3. อาหารกลางวัน
4. สํงเสริมสุขภาพ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
7. โครงการอําน คิดวิเคราะห์และ
เขียนได๎ถูกต๎อง
8. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
9. จิตอาสา
10. ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
11. สหกรณ์โรงเรียน

ตาราง(ต่อ) : แสดงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563 – 2565
ตัวบํงชี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น
2.2 จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการ
จัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพื่อการเรียนรู๎
อยํางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เลํนและลงมือปฏิบัติอยําง
มีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการ
เด็ก

เป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2563 2564 2565
โครงการ
88

89

90

88
88

89
89

90
90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

1. บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3. คัดแยกขยะในโรงเรียน
4. วันสาคัญ
5. จิตอาสา

1. บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
2. คุณธรรม จริยธรรม สร๎างคนดีให๎
สังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
4. คัดแยกขยะในโรงเรียน
5. วันสาคัญ
6. จิตอาสา
7. อาหารกลางวัน
8. สหกรณ์โรงเรียน
9. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

ตาราง : แสดงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 – 2565
ตัวบํงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอยํางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
1.1.4 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

เป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2563 2564 2565
โครงการ
88

89

90

1. อํานคิดวิเคราะห์และเขียนได๎
ถูกต๎อง
2. ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
3. สหกรณ์โรงเรียน
4. สํงเสริมสุขภาพ

88

89

90

88
88

89
89

90
90

88

89

90

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

88

89

90

6. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

88

89

90

88

89

90

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศนักเรียน
2. วันสาคัญ
3. จิตอาสา

88

89

90

88

89

90

1. กีฬาสีภายในเสริมทักษะชีวิต
2. อาหารกลางวัน
3. สํงเสริมสุขภาพ
4. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

88

89

90

88

89

90

1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. คัดแยกขยะในโรงเรียน

ตาราง(ต่อ) : แสดงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 – 2565
ตัวบํงชี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตได๎
3.2 ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎

เป้าหมาย (ปีการศึกษา)
2563 2564 2565
โครงการ
88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88

89

90

88
88

89
89

90
90

88

89

90

1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. คัดแยกขยะในโรงเรียน
3. วันสาคัญ
4. จิตอาสา

1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศนักเรียน
3. วันสาคัญ
4. จิตอาสา
5. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
6. สหกรณ์โรงเรียน
8. คัดแยกขยะในโรงเรียน
9. คุณธรรม จริยธรรม สร๎างคนดีให๎
สังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

บทที่ 3
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้
1. ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง องค์ความรู๎ความสามารถวิธีการผลงานที่ค๎นคว๎ารวบรวมจัดเป็นความรู๎
ถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งสูํคนอีกรุํนหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอนุรักษ์และเห็นคํามี
ประโยชน์สามารถนามาแก๎ปัญหาและพัฒนาชีวิตได๎
วิทยากรภายนอก หมายถึง ผู๎ทาหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู๎มีความชานาญ
การในศาสตร์นั้น ๆ ให๎คนอื่นรับรู๎ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูํภายนอกสถานศึกษา
ในแตํละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิทยากรภายนอก ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่ของสถานศึกษาแตํละ
แหํงที่จะนาบุคลากรเหลํานี้มามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับ
ชีวิตความเป็นอยูํของโรงเรียนวัดบางเตยนอก ประกอบด๎วย
1. พระครู พระวัดบางเตยนอก ให๎ความรู๎เรื่องพระพุทธศาสนา
2. นายสุขม ให๎ความรู๎เรื่องการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
3. ตารวจ สภ.อ. สามโคก ให๎ความรู๎เรื่องจราจร ยาเสพติด
4. สถานีอนามัย ให๎ความรู๎เรื่องสุขภาพ
5. เทศบาลตาบลบางเตย ให๎ความรู๎เรื่องการดับเพลิง
2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
-

ร๎านค๎าสหกรณ์
ห๎องดนตรี
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วัดบางเตยนอก
ห๎องวิทยาศาสตร์
ห๎องสมุดโลกนิทานของหนู
โรงอาหาร
ห๎องประชุม

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
200
200
200
100
200
200
200
200

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
- บ๎านครูธานี
- วัดสิงห์
- คํายลูกเสือ
- วัดบางเตยนอก
- วัดบางเตยกลาง
- ดรีมเวิลด์

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1

บทที่ 4
บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
1.1 บทบาทของผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ที่ให๎กระทรวงกระจายอานาจการบริหารจัดการไป
ยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงใน 4 ด๎าน คือ ด๎านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได๎
ดังนี้
ด้านวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารบุคคล
การบริหารทั่วไป
1. มีความรู๎และเป็นผู๎นาด๎านวิชาการ
1. เข๎าใจนโยบาย อานาจหน๎าที่ และ
1. มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ในการ 1. เป็นนักวางแผนและกาหนดนโยบาย
2. มีความรู๎ มีทักษะ มีประสบการณ์
กิจกรรมในหนํวยงาน
บริหารงานบุคคล
ที่ดี
ด๎านการบริหารงาน
2. มีความรู๎ระบบงบประมาณ
2. เป็นแบบอยํางที่ดี
2. เป็นผู๎ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี
3. สามารถใช๎ความรู๎และประสบการณ์ 3. เข๎าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน 3. มีมนุษยสัมพันธ์
3. มีความรู๎ และบริหารโดยใช๎ระบบ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ทันทํวงที
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีอารมณ์ขัน
สารสนเทศที่ทันสมัย
4. มีวิสัยทัศน์
5. มีความละเอียดรอบคอบ
5. เป็นนักประชาธิปไตย
4. เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการ
5. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
6. มีความสามารถในการตัดสินใจอยําง 6. ประนีประนอม
ติดตํอสื่อสาร
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู๎ มุํงพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีเหตุผล
7. อดทน อดกลั้น
5. รู๎จักมอบอานาจและความรับผิดชอบ
7. รอบรู๎ทางด๎านการศึกษา
7. หมั่นตรวจสอบการใช๎งบประมาณอยูํ 8. เป็นนักพูดที่ดี
แกํผู๎ที่เหมาะสม
8. ความรับผิดชอบ
เสมอ
9. มีความสามรถในการประสานงาน
6. มีความคลํองแคลํว วํองไว และตื่นตัว
9. แสวงหาข๎อมูลขําวสาร
8. รายงานการเงินอยํางมีระบบ
10. มีความสามจูงใจให๎คนรํวมกัน
อยูํเสมอ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอยํางเป็น
ทางาน
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไมํยํอท๎อตํอ
ระบบ
11. กล๎าตัดสินใจ
ปัญหาอุปสรรค
11. ใช๎นวัตกรรมทางการบริหาร
12. มุํงมั่นพัฒนาองค์กร
8. กากับ ติดตาม และประเมินผล
12. คานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 บทบาทของครู
1.2.1 การปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด๎วยบทบาทหน๎าที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) การปฏิบัติงานปกติของครูอยํางมีระบบและกระบวนการ
2) การประเมินตนเอง
3) การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแตํละคนสามารถกาหนดกระบวนการทางานของตนเองได๎ อาจจาแนกเป็นขั้นตอนได๎ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให๎เข๎าใจ ถ๎าเป็นไปได๎ควรศึกษาให๎ครบทั้งหนํวยของการเรียนที่อาจจะกาหนดเป็นภาคเรียน
หรือทั้งปีการศึกษา และนามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยูํ
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอนวําควรจะสอนอยํางไร รวมทั้งจะต๎องสามารถกาหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากได๎รับการศึกษา โดยเน๎นการจัดกิจกรรมและการใช๎สื่อที่สํงเสริมการเรียนรู๎
ขัน้ ตอนที่ 3 นากระบวนการวิจัยเข๎ามาใช๎ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร๎างสรรค์ความรู๎ควบคูํการเรียนรู๎
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสอนโดยทางานรํวมกับผู๎เรียน หมายความวํา ต๎องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทางานรํวมกับผู๎เรียน โดยอานวยความ
สะดวกให๎ผู๎เรียนได๎มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการสอน วําสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎มากน๎อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนพิจารณาเป็น
รายบุคคลและรายชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรตํอไป
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอนวําในคาบหรือหนํวยนั้นมีความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน๎อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต๎องแก๎ไข
อยํางไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไปปรับปรุงตํอไปอยํางไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอยํางเอาไว๎เป็นหนึ่งหนํวย
1.2.2 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ประกอยด๎วย บทบาทหน๎าที่ 3 ประการ คือ
1) การปฏิบัติงานปกติของครูอยํางมีระบบและกระบวนการ
2) การประเมินตนเอง
3) การรายงานผลการประเมินตนเอง
1.2.3 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ตํอเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในอีก 3 ประการ คือ
1) รํวมจัดทารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา
2) รับการตรวจเยี่ยมของผู๎ประเมินภายนอก

3) รับข๎อเสนอแนะจากผู๎ประเมินภายนอกมาดาเนินการให๎มีการปรับปรุงแก๎ไข
1.2.4 สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูในการทางานซึ่งแยกได๎ ดังนี้
1) สมรรถนะหลักของครู
ตาราง : แสดงสมรรถนะหลักของครู
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การพัฒนาตนเอง
1. ความสามารถในการวางแผนการ
1. ความสามารถในการสร๎างระบบการ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง
ปฏิบัติงาน
ให๎บริการ
1.1 การวิเคราะห์จุดเดํน จุดด๎อย
1.1 ความรู๎ความเข๎าใจในการ
1.1 การศึกษาความต๎องการของ
ของตนเอง
วางแผน
ผู๎รับบริการ
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให๎
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแตํ
1.2 การจัดระบบการให๎บริการบน เหมาะสมกับจุดเดํน จุดด๎อย
ละภารกิจ
พื้นฐานของข๎อมูลความต๎องการ
2. ความสามารถในการใช๎ภาษาไทยเพื่อ
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการให๎บริการ
การสื่อสาร
2.1 การปฏิบัติงานให๎บรรลุ
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
2.1 การจับใจความ การสรุปจาก
เป้าหมายตามแผน
กระตือรือร๎นในการให๎บริการ
การอํานและการฟัง
2.2 ความมุํงมั่นกระตือรือร๎นในการ
2.2 การศึกษาผลการให๎บริการเพื่อ
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ปฏิบัติงาน
การปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการ
ยกตัวอยําง
2.3 การใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อ
2.3 การตั้งคาถามได๎ตรงประเด็น
พัฒนางาน
3. ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ
2.4 การยึดหลักการประหยัดในการ
เพื่อการแสวงหาความรู๎
ปฏิบัติงาน
3.1 การจับใจความ และการสรุป
2.5 การนานวัตกรรมมาใช๎เพื่อเพิ่ม
จากการอํานและการฟัง ความชัดเจนใน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การอธิบายและยกตัวอยําง
2.6 การปรับปรุงแก๎ไขการ
3.2 ตั้งคาถามได๎ตรงประเด็น
ปฏิบัติงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย

การทางานเป็นทีม
1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
1.1 การมีสํวนรํวมในการวางแผน
รํวมกับผู๎อื่น
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
1.3 การยอมรับข๎อตกลงของทีมงาน
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รํวมกัน
2.1 ความเต็มใจให๎ความรํวมมือใน
การปฏิบัติงาน
2.2 ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ของตน
2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู๎นา หรือผู๎
ตามได๎ เหมาะสมกับบทบาท
2.4 ความรํวมมือกับทีมงานในการ
แก๎ปัญหาการปฏิบัติงาน
2.5 การสนับสนุนให๎กาลังใจ ยกยํอง
ให๎เกียรติผู๎อื่นในโอกาสที่เหมาะสม

ตาราง(ต่อ) : แสดงสมรรถนะหลักของครู
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. ผลการปฏิบัติงาน
3.1 ความถูกต๎องของผลการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ความครบถ๎วนสมบูรณ์ของผล
การปฏิบัติงาน

การบริการที่ดี

การพัฒนาตนเอง
4. ความสามารถในการติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ
4.1 การใช๎ Computer เบื้องต๎น
4.2 การใช๎ Internet
4.3 การใช๎ e-mail
4.4 การเลือกใช๎แหลํงการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย
4.5 การเลือกใช๎แหลํงการเรียนรู๎ที่
เหมาะสม
4.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อน
รํวมงาน
5. ความสามารถในการประมวลความรู๎
และนาความรู๎ไปใช๎
5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ความรู๎ เพื่อนาไปใช๎พัฒนางาน
5.2 การนา และการผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาใช๎ในการพัฒนา
งาน

การทางานเป็นทีม

2) สมรรถนะประจาสายงานของครู
ตาราง : แสดงสมรรถนะประจาสายงานของครู
การจัดการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน
1. ความสามารถในการสร๎าง
และพัฒนาหลักสูตร
1.1 การดาเนินการสร๎าง/
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น
1.2 การนาหลักสูตร
สถานศึกษา หรือหลักสูตร
ท๎องถิ่นไปใช๎ให๎บรรลุ
จุดประสงค์
1.3 การนาผลการประเมิน
การจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ความสามารถในเนื้อหาสาระ
ที่สอน
( ) ภาษาไทย
( ) คณิตศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์
( ) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

1. ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การจัดกิจกรรมได๎
หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู๎เรียน
1.2 การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมได๎สอดคล๎อง
กับสาระการเรียนรู๎
2. ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต
2.1 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
ดูแลตนเองด๎านสุขภาพกาย เพื่อ
การดารงชีวิตที่ดี
2.2 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
ได๎พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการ
ดารงชีวิตที่ดี
2.3 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
ได๎ฝึกแก๎ปัญหาชีวิตประจาวัน

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัย

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน
1. ความสามารถในการจัด
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ 1. ความสามารถในการนา
บรรยากาศการเรียนรู๎
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรม
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
ปัจจุบนั ปัญหา จุดแข็ง จุดอํอน สถานศึกษา
สนับสนุนให๎นักเรียนกล๎าแสดง
ของสถานศึกษา
1.1 การประสานให๎ชุมชนมี
ความคิดเห็น พูดคุยโต๎ตอบในสิง่ ที่
1.2 การวิเคราะห์แผนการ
สํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของ
เกี่ยวข๎องกับบทเรียน
จัดการเรียนรู๎
สถานศึกษา
1.2 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน 2. ความสามารถในการ
1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปฏิบัติงานรํวมกัน
สังเคราะห์
บริการชุมชนให๎เข๎ามาใช๎
1.3 การจัดมุมประสบการณ์
2.1 การทาแผนงาน/โครงการ
สถานศึกษาเป็นแหลํงการ
และสื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ให๎แกํ เพื่อการจัดการเรียนรู๎
นักเรียน
2.2 การบูรณาการความรู๎ทงั้ เรียนรู๎ และสันทนาการ
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ภายใน และระหวํางกลุํมสาระการ 2. ความสามารถในการเข๎ารํวม
กิจกรรมของชุมชน
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมี
เรียนรู๎
2.1 การรํวมมือกับชุมชน
ความสุข
2.3 การบูรณาการสาระการ
เพื่อป้องกันและแก๎ปัญหา
2. ความสามารถในการจัดทา
เรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวิถี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ข๎อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ชีวิตประจาวัน
ประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
3. ความสามารถในการเขียน
และสิ่งแวดล๎อม
2.1 การจัดทาข๎อมูล
เอกสารทางวิชาการ
2.2 การรํวมมือกับชุมชน
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
3.1 บทความ
เพื่อป้องกันและแก๎ปัญหา
รายบุคคล
เกี่ยวกับเยาวชน

ตาราง(ต่อ) : แสดงสมรรถนะประจาสายงานของครู
การจัดการเรียนรู้
( ) สุขศึกษา และพลศึกษา
( ) ศิลปะ
( ) การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี
( ) ภาษาตํางประเทศ
( ) อื่น ๆ (ระบุ)
สาระที่สอนในระดับปฐมวัย
(3-5 ปี)
( ) ประสบการณ์สาคัญที่
สํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย
( ) ประสบการณ์สาคัญที่
สํงเสริมพัฒนาการด๎านจิตใจ
( ) ประสบการณ์สาคัญที่
สํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม
( ) ประสบการณ์สาคัญที่
สํงเสริมพัฒนาการด๎าน
สติปัญญา
( ) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

การพัฒนาผู้เรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัย
2.4 การจัดกิจกรรมให๎
2.2 การนาข๎อมูลสารสนเทศ 3.2 คูํมือการเรียนการสอน
ผู๎เรียนอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคม ไปใช๎ในการบริหารจัดการชั้น
3.3 ตารา
ได๎อยํางมีความสุข
เรียน
3.4 หนังสือ
2.5 การสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
2.3 การนาข๎อมูลจาก
3.5 รายงานทางวิชาการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ฐานข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการ 4. ความสามารถในการวิจัย
เหตุการณ์ในสังคม
บริหารจัดการชั้นเรียน
4.1 ความรู๎ ความเข๎าใจใน
3. ความสามารถในการปลูกฝัง 3. ความสามารถในการกากับ ระเบียบวิธีวิจัย
ความเป็นประชาธิปไตย
ดูแลชั้นเรียน
4.2 การวิจัยในชั้นเรียน
3.1 การจัดกิจกรรมให๎
3.1 การจัดกิจกรรมให๎
4.3 การวิจัยเพื่อสร๎างองค์
ผู๎เรียนรู๎จักรับฟังความคิดเห็น ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกาหนด ความรู๎
ของผู๎อื่น และยอมรับมติกลุํม กฎ กติกา ข๎อตกลงสาหรับใช๎
4.4 การวิจัยและพัฒนา
3.2 การจัดกิจกรรมให๎
รํวมกันในชั้นเรียน
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
3.2 การแก๎ปัญหาพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ด๎านระเบียบวินัยในชั้นเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุํม
3.3 การจัดกิจกรรมให๎
ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เหตุผล ไตรํตรอง
ในการตัดสินใจ

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน

ตาราง(ต่อ) : แสดงสมรรถนะประจาสายงานของครู
การจัดการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน
( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และ
สถานที่แวดล๎อมเด็ก
( ) ธรรมชาติรอบตัว
( ) สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก
3. ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสาคัญ
3.1 การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีระบบ โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล๎องกัน
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่เน๎นการปฏิบัติจริง เพื่อให๎
ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็นและ
แก๎ปัญหาได๎
3.3 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
เลือกเรียนตามความสามารถและ
ความสนใจ
3.4 การใช๎สื่อการเรียนรู๎
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหลํง
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย

3.4 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
4. ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย
4.1 การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
เห็นคุณคําของวัฒนธรรมไทย
คํานิยม และเอกลักษณ์ของชาติ
4.2 การสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม และ
คํานิยมไทย
5. ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแล และชํวยเหลือผู๎เรียน
5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางชํวยเหลือผู๎เรียน
5.3 การแนะแนว และให๎
คาปรึกษาแกํผู๎เรียนทัง้ กลุํมดี กลุํม
เสี่ยง และกลุํมมีปัญหา

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัย

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน

ตาราง(ต่อ) : แสดงสมรรถนะประจาสายงานของครู
การจัดการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียน

4. ความสามารถในการใช๎และ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู๎
4.1 การเลือกใช๎นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู๎
4.2 การออกแบบ และการ
สร๎างนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู๎
4.3 การหาประสิทธิภาพ และ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู๎
5. ความสามารถในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู๎
5.1 การประเมินการเรียนรู๎
ตามสภาพจริง
5.2 การสร๎างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู๎
5.3 การนาผลการประเมินไป
ใช๎ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎

5.4 การติดตามประเมินผลการ
แนะแนว และให๎คาปรึกษาแกํ
ผู๎เรียน
5.5 การจัดทาระบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู๎เรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัย

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน

3) ครูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณครู
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
1. ครูต๎องรักและเมตตาศิษย์ โดยให๎ความเอาใจใสํชํวยเหลือสํงเสริมให๎กาลังใจในการศึกษาเลําเรียนแกํศิษย์โดย
เสมอหน๎า
2. ครูต๎องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร๎างเสริมความรู๎ ทักษะและนิสัยที่ถูกต๎องดีงามให๎เกิดแกํศิษย์อยํางเต็ม
ความสามารถด๎วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต๎องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ
4. ครูต๎องไมํกระทาตนเป็นปฏิปักษ์ตํอความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5. ครูต๎องไมํแสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ๎างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามปกติ และไมํใช๎ศิษย์กระทาใด ๆ
อันเป็นการหาประโยชน์ให๎แกํตนโดยมิชอบ
6. ครูยํอมพัฒนาตนเองทั้งทางด๎านวิชาชีพ ด๎านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให๎ทันตํอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองอยูํเสมอ
7. ครูยํอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีตํอองค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงชํวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร๎างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู๎นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
ตาราง : แสดงบทบาทหน้าที่ของนักเรียน
บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน
1. ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์
1.1 ผู๎เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
1.2 ผู๎เรียนเป็นลูกที่ดีของพํอแมํผู๎ปกครอง
1.3 ผู๎เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคม
2. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี
2.1 ผู๎เรียนมีสุขภาพดีมีน้าหนักสํวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
รู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย
2.2 ผู๎เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอผู๎อื่นและมีสุนทรียภาพดี
3. ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน
3.1 ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานแสวงหาความรู๎จากแหลํงตําง ๆ สามารถเรียนรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง
3.2 ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎เป็นทีม
3.3 ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎
4. ผู๎เรียนคิดเป็น
4.1 ผู๎เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ
4.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์
4.3 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดแก๎ปัญหา

บทบาทหน้าที่ในชุมชน
1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคาสอนของศาสนา
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
3. เชื่อฟังพํอแมํ และครูอาจารย์
4. มีวาจาสุภาพอํอนหวาน
5. มีความกตัญญู
6. เป็นผู๎รู๎รักการงาน
7. ต๎องมานะบากบั่นในการศึกษา และไมํเกียจคร๎าน
8. รู๎จักประหยัด และอดออม
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา กล๎าหาญ
10. ทาตนให๎เป็นประโยชน์ รู๎จักบาปบุญคุณโทษ อนุรัก์หวงแหนสมบัติชาติ

2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาราง : แสดงบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การบริหารทั่วไป

1. มีสํวนรํวมกับสถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
1. มีสํวนรํวมจัดทาแผนการใช๎เงิน
1. มีสํวนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด 1. มีสํวนรํวมให๎ความเห็นชอบรายงานผล
สถานศึกษา
งบประมาณของสถานศึกษา
บุคลากรให๎ปฏิบัติงานในสํวนตําง ๆ ของ
การดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
2. มีสํวนรํวมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 2. มีสํวนรํวมจัดสรรการใช๎งบประมาณที่
สถานศึกษา
กํอนเสนอตํอสาธารณชน
ประจาปีของสถานศึกษา
ได๎รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา
2. มีสํวนรํวมพิจารณาจัดหาวิทยากร
2. ให๎คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนการ
3. มีสํวนรํวมกาหนดนโยบายหรือแนว
3. มีสํวนรํวมติดตามและรายงานผลการใช๎ ภายนอกตามความต๎องการของสถานศึกษา
ดาเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เงินงบประมาณของสถานศึกษา
3. มีสํวนรํวมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
3. ให๎ความรํวมมือเป็นผู๎ประสานงาน
4. มีสํวนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะในการกาหนด 4. มีสํวนรํวมเป็นกรรมการจัดซือ้ -จัดจ๎าง พัฒนาระบบข๎อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษา ชุมชน หนํวยงานอืน่
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
4. มีสํวนรํวมวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ๆ
สถานศึกษา
5. มีสํวนรํวมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของสถานศึกษา
4. มีสํวนรํวมจัดสภาพแวดล๎อมของ
5. ให๎การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร
ครุภณ
ั ฑ์ของสถานศึกษา
5. รํวมให๎ข๎อเสนอแนะในการประเมินผล
สถานศึกษาให๎รํมรื่นนําอยูํ
และแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นแกํ
6. มีสํวนรํวมเป็นกรรมการควบคุมการ
การปฏิบัติงานบุคลากรของสถานศึกษา
5. ให๎คาแนะนาชํวยเหลือในการพัฒนา
สถานศึกษา
กํอสร๎างของสถานศึกษา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให๎เหมาะสม
6. มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียน 7. มีสํวนรํวมจัดหางบประมาณสนับสนุน
กับการจัดการเรียนการสอน
การสอนที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
สถานศึกษา โดยระดมจากชุมชน
6. มีสํวนรํวมสนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็น
ชุมชน
8. มีสํวนรํวมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานทีท่ ากิจกรรมของชุมชน
7. มีสํวนรํวมในการจัดหาสื่อการเรียนการ
ทรัพย์สินทางราชการของสถานศึกษา
7. สนับสนุนการบริการด๎านสุขภาพและ
สอนที่ทันสมัย
9. มีสํวนรํวมเสนอแนะแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่
อนามัยแกํนักเรียนของสถานศึกษา
8. มีสํวนรํวมเป็นวิทยากรในการให๎ความรู๎
รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ
8. สนับสนุนให๎สถานศึกษาให๎มกี าร
แกํนักเรียน
10. มีสํวนรํวมในการกากับติดตามการทา
เผยแพรํความรู๎ตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์แกํ
9. มีสํวนรํวมสํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อการ
บัญชีการเงินได๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด๎านวิชาการ
เรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ
10. มีสํวนรํวมประเมินผลการใช๎หลักสูตร

ตาราง (ต่อ): แสดงบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล

การบริหารทั่วไป
9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการตําง ๆ ของ
สถานศึกษาได๎แกํ สหกรณ์ แนะแนวอาหาร
กลางวัน
10 มีสํวนรํวมสํงเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษาและใน
ระดับท๎องถิ่น
11. สํงเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด๎านศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น
12. มีสํวนรํวมจัดทาโครงตําง ๆ เชํน การ
ป้องกันสารเสพติด สื่อลามก การพนันและ
การทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
13. มีสํวนรํวมระดมความรํวมมือในชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหา
ทุนการศึกษาให๎สถานศึกษา
14. มีสํวนรํวมพัฒนาให๎นักเรียนมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและรํวมแก๎ไขพฤติกรรม
ที่ไมํเหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษา
15. มีสํวนรํวมในการประเมินผลการใช๎
อาคารสถานที่เพื่อใช๎ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง

บทที่ 5
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล
โรงเรียนวัดบางเตยนอกรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กาหนดแนวทางการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาไว๎ ดังนี้
1. การนิเทศ ติดตาม
1.1 จัดทารูปแบบการนิเทศ ติดตามงานให๎คณะอนุกรรมการดาเนินการตามปฏิทิน
1.2 จัดผู๎รับผิดชอบนิเทศ ติดตามงาน โดยออกเป็นคาสั่งมอบหมายงานให๎ปฏิบัติ
2. การตรวจสอบ
2.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามแผนงานโครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนวทาง
แก๎ปัญหา อุปสรรค และหาทางชํวยเหลือสนับสนุน
3. การประเมินผล
3.1 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
3.2 ออกแบบ สร๎างเครื่องมือประเมินผล
3.3 ดาเนินการประเมินผลกํอนดาเนินงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ ระหวํางดาเนินงานเพื่อศึกษา
ความก๎าวหน๎า ปรับปรุงแก๎ไขปัญหา และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน
4. การรายงาน
4.1 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดแตํละกิจกรรมที่กาหนดให๎ โดยผู๎รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว๎แตํละปีการศึกษา เพื่อนาไปเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุงปีตํอไป
4.3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและเผยแพรํให๎ชุมชน และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทราบตํอไป

ภาคผนวก

