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คำนำ 
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564       
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 - 2565) เพื ่อเป็นกรอบทิศทาง และแนวทางพัฒนาการศึกษา                
มีสาระสำคัญประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสภาพของหน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา     
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยเกิด
จากการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน นักเรียน  
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564      
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 - 2565) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุก
ประการ 
 
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
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คำเห็นชอบ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนบุาลยะลา ได้พิจารณา 
และมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564  

(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 - 2565)  
โรงเรียนอนุบาลยะลา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

 
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา 

ครั้งท่ี 4 / 2564  เมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  2564 
 
 

จึงลงลายมือช่ือประธานกรรมการฯ ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

นายแพทย์สมหมาย  บุญเกล้ียง 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 คุณภาพผู้เรียนที่สังคมปัจจุบันคาดหวัง ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง 
เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิต
สานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ัง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่าง
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้
ท้ังมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนที่มีใน
ปัจจุบันทุกด้านเพื่อนำไปสู่การเชื ่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายของรัฐที่ได้ดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง
การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนอนุบาลยะลา   
มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และสนองนโยบาย
ของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปท่ีได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการที ่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด          
จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิมหมดสถานภาพตามกฎหมาย 3 ปี (ฉบับเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ
2562 – 2564)  
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ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนาและบูรณา
การ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่าแผนพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 - 2565) จะเป็นเข็ม
ทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลักเพื่อการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณา
การตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 - 2565 ) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพได้บัญญัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ใน มาตรา 43 ระบุให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก อีกทั้งได้บัญญัติ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การดำเนินการเกี ่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งจัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลา 
2. เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลาไปสู่การปฏิบัติ 
3. เพื่อบูรณาการดำเนินงานตามหน้าท่ีต่างๆภายในองค์กร มุ่งสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
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ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป – กลับ    
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอด
ระยะเวลากว่า ๖๘ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์จัดการศึกษา สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ SIAM 
Model ในการขับเคลื่อน ดำเนินงานด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง ควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบ
คุณภาพด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
 
1. ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๑ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
มีเนื ้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๙๖ ได้อาศัยอาคา รเรียนของ
โรงเรียนเมืองยะลาเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ นักเรียนจำนวน ๒๖ คน ครูจำนวน ๒ คน โดยมี
นาวสาวจิตรา อุดมวงศ์ เป็นครูใหญ่ ในปีพ.ศ. ๒๔๙๗ เปิดขยายอีก ๑ ห้องเรียน โดยมีนางสาวพะยอม       
เอกรัตน์ มารับตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๗  
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นางชูศรี ไชยประสิทธิ์ ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ และได้รับ
งบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔๐๑ จำนวน ๑ หลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นางสาวเพ็ญพรรณ จิตโรภาส ได้รับคำส่ัง
แต่งต้ังดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบกรม
สามัญ จำนวน ๑ หลัง เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๖ ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๓ นางอรพินท์ นาคประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓ เปิดสอน ๒๙ 
ห้องเรียน ปีนี้โอนโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(สปช.) ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ได้รับคำส่ังแต่งต้ังให้มาดำรง
ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอน ๔๘ ห้องเรียน 
จัดสร้างอาคารห้องสมุดเครื่องเล่น ๑ หลัง ด้วยงบประมาณของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลยะลา
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช. ๒/๒๘ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลยะลา  
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี ้ จำนวน ๑๒๐ ชุด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอน ๕๑ ห้องเรียน โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบ
บริหารงานคุณภาพด้านบริการตาม ISO ๙๐๐๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ปรับปรุงพื้นและสวนหย่อมรวมท้ัง
น้ำตกบริเวณลานไทร หน้าอาคารเรียน ๓ และได้ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน ๒ โดยปูอิฐบล็อกและสร้าง
ส้วม ๑ หลัง จำนวน ๒๐ ที่นั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอน ๔๘ ห้องเรียนและทางสปช. กำหนดให้ทางโรงเรยีน
เปิด Mini English Program ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อีก ๑ ห้องเรียน รวมเป็น ๔๙ ห้องเรียน โรงเรียนได้
จัดสร ้างพิพิธภัณฑ์เพ ื ่อการศึกษา เน ื ่องในมหามงคลการจัดงานฉลองสิร ิราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื ่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในปี พ.ศ. 2551 นางสมบูรณ์  สุวรรณราช  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาแทนนาย
สัญญา  สุวรรณโพธิ์ เปิดสอน ๔๙ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับประกาศให้เป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอน ๔๙ ห้องเรียน โดยมีอาคารเรียน จำนวน ๕ หลัง อาคารประกอบ  
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จำนวน ๘ หลัง โรงครัว ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง โดยมี
นายสมคิด สมพงษ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา  
ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ มโนราห์แอโรบิก จากมูลนิธิยุวทูตความดี  
กระทรวงการต่างประเทศ จัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑๑  
ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๓๖ ห้องเรียน รวมชั้นเรียนทั้งหมด ๔๗ ห้องเรียน นักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒๙๒ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ ,๓๔๔ คน รวมจำนวนนักเรียน
ท้ังหมด ๑,๖๓๖ คน โดยมี นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา   
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลยะลา มีนายไพศาล ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ช้ัน
อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕1 ห้องเรียน โดยจัดชั้นเรียนดังนี้ ๓:๔:๔/๗:๗:๗:๗:6:๖ มี
ผู้บริหาร จำนวน ๕ คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๒๓ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา        
จำนวน ๑,๕๐๖ คน รวมจำนวนนักเรียนท้ังหมด ๑,๘๒๙ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๗๕ คน พนักงานราชการ 
จำนวน ๑  คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน ๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑๔ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑๙ คน 
และบุคลากรอื่นๆ จำนวน ๘ คน รวมมีบุคลากรท้ังส้ิน ๑๓๒ คน มีอาคารเรียน ๖ หลัง อาคารประกอบ ๘ หลัง 
จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียน 
 ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไป ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียง มีความเจริญก้าวหน้า นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยกย่อง 
ได้รับรางวัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นับเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสำคัญยิ่ง นอกจากจะได้รับ
การยอมรับในระดับจังหวัด ระดับประเทศแล้ว ยังสามารถสร้างช่ือเสียงในระดับชาติอีกด้วย 
 
2. ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 พ.ศ ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗  ครูใหญ่   นางสาวจิตรา  อุดมวงศ์ 
 พ.ศ ๒๔๙๗ - ๒๕๐๓  ครูใหญ่   นางสาวพะยอม  เอกรัตน์ 
 พ.ศ ๒๔๐๓ - ๒๕๑๐  ครูใหญ่   นางสาวชมพู  โปษกบุตร 
 พ.ศ ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔  ครูใหญ่   นางรัมพร  ทรงพงษ์ 
 พ.ศ ๒๕๑๔ - ๒๕๒๐  ครูใหญ่   นางชูศรี  ไชยประสิทธิ์ 
 พ.ศ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓  อาจารย์ใหญ่  นางสาวเพ็ญพรรณ  จิตโรภาส 
 พ.ศ ๒๕๒๓ - ๒๕๓๙  อาจารย์ใหญ่  นางอรพินท์  นาคประดิษฐ์ 
 พ.ศ ๒๕๓๙ - ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์ 
 พ.ศ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมบูรณ์  สุวรรณราช 
 พ.ศ ๒๕๕๕    ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชัย  ศรีทอง 
 พ.ศ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด  สมพงษ์ 
 พ.ศ ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล 
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3. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วมและพื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ
ตลอดจนสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 
 อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 8 หลัง ส้วม 9 หลัง อาคารอเนกประสงค์  
จำนวน ๑ หลัง สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๑ สนาม สนามเปตอง จำนวน ๒  
สนาม สนามเด็กเล่น จำนวน ๑ สนาม ลานเอนกประสงค์ จำนวน ๒ แห่ง ห้องสมุดเครื่องเล่น ๑ หลัง 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ท่ีสร้าง แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารเรียน 1 จำนวน 10
ห้องเรียน  

008 2503 เงินงบประมาณ 320,000 

2 อาคารเรียน 2 จำนวน 10 
ห้องเรียน 1 ห้องพิเศษ 

501 2512 เงินงบประมาณ 750,000 

3 อาคารเรียน 3 จำนวน 16 
ห้องเรียน 

004 2517 เงินงบประมาณ 600,000 

4 อาคารเรียน 4 จำนวน 18 
ห้องเรียน 

สปช.2/28 2530,2533 เงินงบประมาณ 6,880,000 

5 อาคารเรียน 5 จำนวน 12 
ห้องเรียน 

สปช.2-28 2539 เงินงบประมาณ 4,280,000 

6 อาคารเรียน 6 จำนวน 8 
ห้องเรียน 

108 ล/30 2557 เงินงบประมาณ 6,200,000 

7 อาคารอเนกประสงค์ สปช.
206/26 

2531 เงินงบประมาณ 1,365,000 

8 โรงครัว - 2506 เงินงบประมาณ 150,000 
9 โรงอาหาร - 2529 เงินบริจาค/

โรงเรียนสร้างเอง 
188,000 

10 โรงฝึกงาน - 2530 เงินบริจาค/
โรงเรียนสร้างเอง 

280,000 

11 โรงฝึกงาน - 2528 เงินบริจาค/
โรงเรียนสร้างเอง 

160,000 

12 หอสมุด - 2535 เงินบริจาค/
โรงเรียนสร้างเอง 

219,000 

13 หอสมุด - 2539 เงินบริจาค/
โรงเรียนสร้างเอง 

260,000 

14 สนามเด็กเล่น - 2547 เงินบริจาค/
โรงเรียนสร้างเอง 

1,200,000 

15 ห้องส้วม 2 ท่ีนั่ง 401 2513 เงินงบประมาณ 10,000 
16 ห้องส้วม 2 ท่ีนั่ง 401 2514 เงินงบประมาณ 35,000 
17 ห้องส้วม 2 ท่ีนั่ง 401 2514 เงินงบประมาณ 35,000 
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ท่ี ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ท่ีสร้าง แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 

18 ห้องส้วม 4 ท่ีนั่ง สปช.
601/26 

2524 เงินงบประมาณ 47,000 

19 ห้องส้วม 4 ท่ีนั่ง สปช.
601/26 

2530 เงินงบประมาณ 50,000 

20 ห้องส้วม จำนวน 8 ท่ีนั่ง สปช.
602/26 

2542 เงินงบประมาณ 230,000 

21 ห้องส้วม จำนวน 20 ท่ีนั่ง สร้างเอง 2554 เงินบริจาค 1,000,000 
22 ห้องส้วม จำนวน 10 ท่ีนั่ง สปช.

605/45 
2559 เงินงบประมาณ 568,800 

 
4. ที่ต้ังของโรงเรียน  
 โรงเรียนอนุบาลยะลา ต้ังอยู่เลขท่ี 131 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
95000 โทรศัพท์ 073-212790 โทรสาร 073-222312 
โรงเรียนอนุบาลยะลา มีเนื้อที่ 16 ไร่ 200 ตารางวา สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบโดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ถนนเทศบาล 6  บ้านพักอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 พื้นท่ีในเขตบริการของโรงเรียน คือ จังหวัดยะลา  
 
สภาพชุมชนโดยรอบ  

ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สถานท่ีราชการสำคัญท่ี
ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยะลา สถานที่สำคัญทางศาสนาได้แก่  วัดพุทธภูมิ    
พระอารามหลวง สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก  มีสถาน
ประกอบการหลายชนิดอยู่ในชุมชน ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากยังอยู่ในระดับดี อาชีพของผู้ปกครอง
นักเรียนมีหลากหลาย เช่น รับราชการ พนักงานบริษัท ค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ปกครองนักเรียนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของชุมชน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี 

 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป – กลับ    
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551           
มีห้องเรียนในระดับปฐมวัย จำนวน 11 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 52 
ห้องเรียน  
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5. สัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน   ชมพู - กรมท่า 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกหางนกยูง 
 
ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลยะลา ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  นำวิชาการ 
 ทักษะเย่ียม หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะท่ีสำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื ่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย           
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
 นำวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดี 
 
คำขวัญของโรงเรียน  ความรู้ดี  มีอนามัย  ใฝ่คุณธรรม 
 
อัตลักษณ์   ผู้เรียนมีมารยาทงาม 
 
เอกลักษณ์   พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
  
วัฒนธรรมองค์กร  ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา  ใช้ฉันทามติ  งานมีผลสัมฤทธิ์  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
ค่านิยมองค์กร   SMART 
 
เป้าหมายหมายของโรงเรียน 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการส่ือสารอย่างน้อย 2 
ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  
2. ผู ้เร ียนมีว ินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะ            
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้และ
มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีหลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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6. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การพัฒนาสาระหลักสูตร      - การวางแผนอัตรากำลัง        - การจัดทำแผนงบประมาณ  - การพัฒนาระบบและ 
ท้องถิ่น                                      - การจัดสรรอัตรากำลัง                - การจัดทำแผนปฏิบัติการ                  เครือข่ายสารสนเทศ 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ           - การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง           ใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - การประสานงานและพัฒนา 
- การจัดการเรียนการสอน                - การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย       - การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ     เครือข่ายการศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา     ข้าราชการครูและบุคลากร          - การขอโอนและเปลี่ยนแปลง - การวางแผนการบริหาร 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้         - การเลื่อนขั้นเงินเดือน                  งบประมาณ                                  งานการศึกษา 
- การวัดผล ประเมินผล และ            - การลาทุกประเภท                     - การรายงานผลการเบิกจ่าย         - งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย 
  การเทียบโอนผลการเรียน              - การประเมินผลการปฏิบัติงาน         งบประมาณ     และแผน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ            - การดำเนินการทางวินัยและ          - การตรวจสอบ ติดตาม และ - การจัดระบบการบริหาร 
  การศึกษา                                  การลงโทษ                                รายงานการใชง้บประมาณ       และพัฒนาองค์กร 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มี            - การสั่งพักราชการและการ            - รายงานการใช้ผลผลิตจาก  - การพัฒนามาตรฐานการ 
  แหล่งเรียนรู้                               สัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน            งบประมาณ     ปฏิบัติงาน 
- การนิเทศการศึกษา                    - การอุทรณ์และการร้องทุกข์            - การระดมทรัพยากรและ   - งานเทคโนโลยีเพื่อ 
- การแนะแนว                            - การออกจากราชการ                      การระดมทุนเพื่อการศึกษา   การศึกษา 
- ระบบประกันคุณภาพ                 - การจัดทำทะเบียนประวัติ               - กองทุนเพื่อการศึกษา    - การดำเนินงานธุรการ 
  ภายในและมาตรฐานการศึกษา      - การเสนอขอพระราชทาน               - การบริหารจัดการทรัพยากร - การดูแลอาคารสถานที่ 
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความ            เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์                    เพื่อการศึกษา     และสภาพแวดล้อม 
  เข้มแข็งทางวิชาการ                   - การปะเมินวิทยฐานะครู                 - การวางแผนพัสดุ    - การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
- การประสานความร่วมมือในการ       และบุคลากรทางการศึกษา             - การกำหนดแบบรูปรายการ - การรับนักเรียน 
  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา        - การส่งเสริมและยกย่อง                   หรือคุณลักษณะเฉพาะ  - การเสนอความเห็นเก่ียวกับ 
  และองค์กรอ่ืน                            เชิดชูเกียรติ                               - การพัฒนาระบบข้อมูลและ    เร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวม  
- สนับสนุนงานวิชาการ                  - การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ            สาระสนเทศ     หรือเลิกสถานศึกษา 
  แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร            และจรรยาบรรณวิชาชีพ                - การจัดหาพัสดุ  - การประสานการจัดการ 
  หน่วยงาน สถานประกอบการ        - การส่งเสริมวินัย คุณธรรม              - การควบคุมดูแล บำรุงรักษา      ศึกษาในระบบ นอกระบบฯ 
  และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา          จริยธรรม                                   และจำหน่ายพัสดุ  - การระดมทรัพยากร 
- การจัดทำระเบียบและแนว            - การขอรับใบอนุญาต                    - การจัดหาผลประโยชน์จาก - การทัศนศึกษา 
  ปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ         ประกอบวิชาชีพครู                        ทรัพย์สิน   - งานกิจการนักเรียน 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน        - การพัฒนาข้าราชการครู               - การเบิกเงินจากคลัง  - การประชาสัมพันธ์ 
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี          และบุคลากรทางการศึกษา           - การรับเงิน เก็บรักษาเงิน   - การส่งเสริม สนับสนุน และ 
- การพัฒนาการบริหารรูปแบบ         - การพัฒนาการบริหารรูปแบบ          และการจ่ายเงิน  การประสานการจัดการศึกษา 
  นิติบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ      นิติบุคคล ด้านการบริหารบุคคล      - การนำเงินส่งคลัง  - การประสานราชการ 
                                                                                                  - การรายงานผลการปฏิบัติ 
                  - การควบคุมภายใน 
          - การลงโทษนักเรียน 
          - การพัฒนาการบริหาร 
            ด้านการบริหารทั่วไป 

นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 

นายคุปตพงศ์  หนูประสงค ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุพงศศ์ักด์ิ  อุดม 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางยุวณฏัฐ์  ขวัญคีรี 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
นางศิริพร  อมรนรชัย 

ฝ่ายบริหารงานบคุคล 
นางเสาวนารถ  บุตรมาตา 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางสุจิน  จันทร์คีรี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวมะลิ  ธารานุวงศ์ 
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7. รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 
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8. ข้อมูลบุคลากร จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนบุาลยะลา   

ท่ี ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญา

ตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
๑ ฝ่ายบริหาร ๑ ๔ - - ๕ 
๒ ข้าราชการครู 10 60 - 65 5 
๓ พนักงานราชการครูผู้สอน 2 6 - 8 - 
๔ พนักงานราชการครูพี่เล้ียง - 4 4 - - 
๕ ลูกจ้างประจำ 2 - 1 1 - 
๖ ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ/ครูการศึกษาพิเศษ 1 3 2 2 - 
๗ เจ้าหน้าท่ีธุรการ โครงการคืนครูฯ - ๑ - ๑ - 
๘ วิทยากรชาวต่างชาติ ๒ ๒ - ๔ - 
๙ ลูกจ้างช่ัวคราว 3 16 18 1 - 

๑๐ ครูอัตราจ้าง 1 13 - 14 - 
๑๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - 
 รวม 23 109 26 96 10 
 รวมทั้งสิ้น 132 132 

 
9. ข้อมูลนักเรียน   

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) เฉลี่ยต่อห้อง 

อนุบาลปีท่ี ๑ ๓ ๓๒ ๕๓ ๘๕ ๒๙ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๔ ๖๐ ๕๖ ๑๑๖ ๒๗ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๔ ๖๖ ๕๖ ๑๒๒ ๓๑ 
รวมชั้นอนุบาล ๑๑ ๑๕๘ ๑๖๕ ๓๒๓ 29 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗ ๑๓๔ ๑๑๖ ๒๕๐ ๓๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗ ๑๓๐ ๑๕๑ ๒๘๑ ๔๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๗ ๑๕๑ ๑๓๖ ๒๘๗ ๔๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๗ ๑๒๒ ๑๓๗ ๒๕๙ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖ ๑๐๗ ๑๑๐ ๒๑๗ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖ ๙๖ ๑๑๖ ๒๑๒ ๓๖ 
รวมชั้นประถมศึกษา ๔๐ ๗๔๐ ๗๖๖ ๑,๕๐๖ 37 
รวมทั้งหมด ๕๑ ๘๙๘ ๙๓๑ ๑,๘๒๙ 35 
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10. ผลการดำเนินงาน 
      10.1 ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา สถานศึกษาได้รับการยกย่องในระดับต่างๆ ดังนี้ 
ประเภทสถานศึกษา 

ท่ี ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ ชนะเลิศ การประกวดขับร้องประสานเสียง ศูนย์อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอบต.) จังหวัดยะลา 

๒ รองชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

วิทยกุารบินแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย 

๓ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันวงเมโลเด้ียน  ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔ โล่รางวัลพร้อมเกียรติ
บัตร 

เป ็น โรง เร ียนท ี ่ม ีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562  
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ   

สำนักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษายะลา เขต 
๑ 

ประเภทผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
๑ นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล 

 
“ครูดีไม่มีอบายมุข”                        
ปีการศึกษา 2563 
(ปีท่ี 10)                                  
ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา     
                                  

รางวัลเกียรติบัตร   สคล./สสส./สพฐ./
มหาว ิทยาลัยมหา
จุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ นางนวลจันทร์  แม่นอุดม 
นางสาวรอฮานี  กาเซ็ง 
นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีทอง 
นายอาลียะห์  เฮ็งปียา 

รางวัลเกียรติบัตร   
“ครูดีไม่มีอบายมุข”                                           
ปีการศึกษา  2563 
(ปีท่ี 10)  ประเภทครู 

รางวัลเกียรติบัตร   สคล./สสส./สพฐ./
มหาว ิทยาลัยมหา
จุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ นางศิริพร  อมรนรชัย 
นางฮานูน  อาแซ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้
คะแนน O-NET 
เต็ม ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอนนักเรียน
ได้คะแนน  
O-NET  
เต็ม ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ 

สำนักทดสอบทาง
การศึกษา 

๔ นางอามาล  โต๊ะตาหยง ครูผู้สอนนักเรียน 
การสร้าง Mind Map 
ช้ันป.๑-๓ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และ 
อันดับ ๒ 

มหาว ิทยาล ัยราช
ภัฏยะลา 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
๕ นายศุภฤกษ์  หงอสกุล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

ร่วมประกวดขับร้อง
ประสานเสียง 
เพลงชาติไทย 

ชนะเลิศ 
 

ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ศอบต.) จังหวัด
ยะลา 

๖ นายณัฐสิทธิ์  คงนวลใย 
นายกาญจนพรรณ     
   สรรเสริญ 
นายกามารูดิง เลาะมะ 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน 
กีฬาวอลเลย์บอล 

ชนะเลิศ ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดยะลา,  
กรมพลศึกษา, 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา 

๗ นายณัฐสิทธิ์  คงนวลใย 
นายกาญจนพรรณ     
   สรรเสริญ 
นายกามารูดิง เลาะมะ 

การแข่งขันวิทยุการ 
บินฯ มินิวอลเลย์ 
บอลฯชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

รองชนะเลิศ 
ทีมหญิง 

วิทยาการบินแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย 

๘ นางสาวปาณิสรา  เมืองสง ครูผู้สอนนักเรียนได้
คะแนน O-NET  
เต็ม ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูผู้สอนนักเรียน
ได้คะแนน  
O-NET  
เต็ม ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ 

สำนักทดสอบทาง
การศึกษา 

๙ นางศิริพร  อมรนรชัย การสอบแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอน 
รางวัลชนะเลิศ 
ป.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๕ 

๑๐ นางอัญชลี  คงทน การสอบแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอน 
รางวัลชนะเลิศ 
ป.๕ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๕ 

๑๑ นางธันยาภรณ์  เนาวสินธ์ การสอบแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอน 
รางวัลชนะเลิศ 
ป.๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๕ 
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ประเภทนักเรียน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
๑ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ นักเรียนรางวัล

พระราชทาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ชนะเลิศ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 เด็กชายกฤตยชญ์     
   อินทราวุธ 
เด็กหญิงคณาพร  
   พินิจวัจนะวงศ์ 
เด็กหญิงณัยฟีน   
   แหละหลีหมีน 
เด็กชายสรวิศ วัชระ   
   สัมพันธ์ 

ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

คะแนน O-NET 
เต็ม ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ 

สำนักทดสอบทาง
การศึกษา 

๓ เด็กชายอภิรัชต์  
   กมลพรไพศาล 
เด็กชายพงศพล  
   เหลืองภัทรวงศ์ 
เด็กชายวิชวินทร์  
   ไชยนาพงษ์ 

TEDET คณิตศาสตร์ ชมเชย ศูนย์ Seameo 
stem-ed ร่วมกับ
ธนาคารออมสิน
มูลนิธิทีเด็ดเพื่อ
การศึกษาและบริษัท
เอดูพาร์ค จำกัด 

๔ เด็กหญิงฐิติวรภา  
   บุญปถัมภ์ 
เด็กหญิงคณาพร  
   พินิจวัจนะวงศ์ 

การทดสอบวัดความรู้
ทางวิชาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

-เกียรติบัตร
คะแนนรวมสูงสุด
อันดับท่ี ๑ ป.๕ 
-เกียรติบัตร
คะแนนรวมสูงสุด
อันดับท่ี ๗ ป.๖ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ 

๕ เด็กหญิงจิราภรณ์  
   ศิริพนาภรณ์ 

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน
ดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6 เด็กหญิงครองขวัญ 
   พิสุทธ์ธนวัฒน์ 

ทดสอบความรู้ General 
English Proficiency 
Test  

รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับภาคใต้ 
อันดับ ๑ (ป.๕) 

บริษัทเสริมปัญญา 

7 เด็กหญิงนวรรณปภัทร 
   จันทร์จำเนียร 

ทดสอบความรู้ General 
English Proficiency 
Test  

รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับอันดับ ๑ 
จังหวัดยะลา 
(ป.๑) 

บริษัทเสริมปัญญา 

8 เด็กหญิงครองขวัญ 
        พิสุทธ์ธนวัฒน ์

ทดสอบความรู้ General 
English Proficiency 
Test  

รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับภาคใต้ 
อันดับ ๑ (ป.๕) 

บริษัทเสริมปัญญา 
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ประเภทนักเรียน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
9 เด็กชายกฤตยชญ์             

   อินทราวุธ 
เด็กหญิงคณาพร  
   พินิจวัจนะวงศ์ 
เด็กหญิงณัยฟีน   
   แหละหลีหมีน 
เด็กชายอชิษพล   
   สุวรรณฤกษ์ 
เด็กกานต์พิพัฒน์   
   ศิริธรรมพันธ์ 
เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ 
เด็กหญิงพิมพ์พัชรี จำเริญ 
เด็กชายอุดมวงศ์ วรรณเริก 
เด็กชายซูไฮมี โตะแปเราะ 
เด็กหญิงจิดาภา สวยยะลา 
เด็กหญิงภัครวลัญซ์   
   นวลโชคสกุล 
เด็กหญิงปริณดา  
   ลีลาศุภกร 
เด็กหญิงสิรินดา   
   ล่ิวคุณูปการ 

ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) 
 

คะแนน O-NET 
เต็ม ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

สำนักทดสอบทาง
การศึกษา 

๑๐ เด็กชายจิรัฏฐกรณ์   
   ศิริรัตนกูล 

กิจกรรม Line 
Adventure ป.๑-๖ 

เหรียญทอง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11 เด็กชายจิรัฏฐกรณ์     
   ศิริรัตนกูล 
เด็กหญิงทฤฒมน         
   ศิริรัตนกูล 

นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์พัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทย
ด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 1 
Thailand Robot & 
Robotie Olympiad 
- กิจกรรม Line 
adventure ป. 1-6        
- กิจกรรม Line Fast  
ป.1-6 
- กิจกรรม Tag out  
ป.1-6 

เกียรติบัตร   
ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง 
ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน 
ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภทนักเรียน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
12 เด็กหญิงวีรวรรณ เซ่งซ้าย 

เด็กหญิงวรรณฤดี เซ่งซ้าย 
เด็กหญิงพิชชาพร  
   จินดาพล 
เด็กหญิงปริยากร ภู่วิจิตร 
เด็กหญิงณฐภัทร ทองบุ 
เด็กหญิงศศิชล พังสุบรรณ 
เด็กหญิงณกมล ศิริเสถียร
เด็กหญิงครองขวัญ    
   พิสุทธนวัฒน์ 
เด็กหญิงเสาวลักษณา  
   โปทาศรี 
เด็กหญิงภาสินี  
   ประดับเพชรรัตน์ 

ประกวดขับร้องประสาน
เสียงเพลงชาติไทย 

ชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ศอบต.) จังหวัด
ยะลา 

๑๓ เด็กหญิงวีรยา  มณีรัตน์ 
 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดยะลา ประจำปี 
๒๕๖๓ 
 

ชนะเลิศ การท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดยะลา,  
กรมพลศึกษา, 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา 

๑๔ เด็กหญิงชญาชน  
   แก้วเกาะสะบ้า 

การแข่งขันเทสนิส รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

ณ สนามเทศนิสกีฬา
กลาง จ.สุราษฎร์
ธานี 

 
      10.2 ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 

   10.2.1 การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ด้าน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉล่ีย 80.36 66.13 78.32 68.50 80.82 74.14 

S.D. 10.65 14.42 14.21 14.61 11.27 13.60 
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉล่ีย 84.94 71.24 81.69 72.81 81.11 71.86 

S.D. 7.35 9.91 7.79 10.60 6.43 9.45 
รวม 2 ด้าน คะแนนเฉล่ีย 82.66 68.69 80.00 70.66 80.97 73.02 

S.D. 9.22 22.53 20.74 23.46 15.50 21.18 
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    10.2.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้าน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ด้านภาษา
(ภาษาไทย) 

คะแนนเฉล่ีย 70.11 53.18 55.27 46.46 53.62 47.46 
S.D. 5.87 6.83 17.12 18.91 17.42 17.58 

ด้านคำนวณ 
(คณิตศาสตร์) 

คะแนนเฉล่ีย 58.48 47.19 54.41 44.94 45.36 40.47 
S.D. 7.05 7.00 19.78 19.99 20.92 19.13 

ด้านเหตุผล 
(วิทยาศาสตร์) 

คะแนนเฉล่ีย 63.13 48.07 - - - - 
S.D. 5.30 6.08 - - - - 

รวมความสามารถ
ท้ัง 3 ด้าน 

คะแนนเฉล่ีย 63.91 49.48 54.84 45.70 49.49 43.97 
S.D. 16.16 17.88 33.51 34.97 34.50 33.23 

  
    10.2.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 70.96 55.90 63.07 49.07 70.52 56.20 

S.D. 11.77 15.65 13.44 14.36 13.83 16.73 
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ีย 61.34 39.24 52.91 34.42 68.00 43.55 

S.D. 21.24 18.38 24.44 18.03 24.27 22.02 
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 58.06 37.50 45.80 32.90 44.59 29.99 

S.D. 23.67 20.41 17.56 15.82 22.72 15.21 
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 51.56 39.93 49.50 35.55 51.03 38.78 

S.D. 13.83 12.63 17.28 13.94 16.39 13.79 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  
     การศึกษา ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น  
เด็กมีมารยาทงาม 

1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
2. มกีารระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมา
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรระบุข้อความหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายในด้านคุณภาพ
ของเด็ก คือ “เด็กมีมารยาทงาม” โดยเพิ่มจุดเน้นในเรื่องของ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” และสถานศึกษาควรระบุวิธี
พัฒนาคุณภาพเด็กให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม
เดี่ยว มีการประเมินพัฒนาการเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินจาก
กิจกรรม “หนูน้อยมารยาทงาม” มีการรายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งโดยวาจา และเอกสารรายงาน 
สถานศึกษาควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น และ
ควรระบุให้ชัดเจนว่าได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กต่อผู้ที่เกี ่ยวข้องนอกเหนือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วอย่างไรบ้าง เช่น ผู้ปกครอง ต้นสังกัด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก 
เช่น การทำเว็ปไซต์ และเฟซบุ๊กของสถานศึกษา หรือการจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ไลน์กลุ่มโรงเรียนและครู
ประจำชั้น หรือผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในปีที ่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานในปีต่อไป และควรแสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 3 ปีย้อนหลัง เป็นต้น 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
จุดเน้น  
บริหารหลักสูตรคุณภาพ 
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม
แผน 
4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

ดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมใน SAR ในด้านการนิเทศภายในแบบเชิงรุก เนื่องจากการ
นิเทศภายในยังไม่ท่ัวถึง ดังนั้นสถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนการยกระดับประสิทธิภาพด้านการนิเทศ
ภายใน โดยการจัดทำโครงการ กิจกรรมพัฒนาการนิเทศภายในแบบเชิงรุก กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุวิธีการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้ท่ี
เกี่ยวขอ้งในการประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทางใดบ้าง เช่น เอกสาร หรือ ออนไลน์ จัดทำ link QR Code ท่ีเช่ือมโยงกับโครงการ 
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดำเนินการแต่ละมาตรฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3  
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 
จุดเน้น  
ครูมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ราย
ปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 
2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัด
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดปรสบการณ์ 

ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน SAR พบว่า ข้อมูลด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ให้เหมาะสมกับวัยเด็ก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด เนื่องจากครูมีข้อจำกัดในเรื่องส่ือ มีไม่ครบ
ในทุกช้ันเรียน ดังนั้น สถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนในการจัดหาส่ือและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ โดยจัดทำ
โครงการอบรมสัมมนาครูโดยเชิญวิทยากรผู้เชี ่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ มาให้ความรูแก่ครูหรือ กิจกรรม
การศึกษาดูงาน กำหนดในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุวิธีการดำเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องระบุข้อความให้ปรากฏใน SAR อย่างชัดเจน 
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มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
จุดเน้น  
บริหารจัดการตามระบบ
คุณภาพ PDCA และการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
2. มีการนำแผนการดำนเนินการไปใช้ในการ
ดำเนินการ 
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม
แผน 
4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมใน SAR ในด้านการบริหารที่เป็นระบบ โดยเน้นเรื่องการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะสั้น ระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเหมาะสม เช่น โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย หรือกิจกรรมการเข้าไป
ร่วมในชุมชนและเครือข่าย โดยระบุวิธีการดำเนินงาน วิธีการประเมินผลและผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน ใคร 
ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน เช่น สรุปการประชุมร่วมกับชุมชนและ
เครือข่าย การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายหรือองค์กรอื่นๆ 
และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ท้ังการรายงานในการประชุม เอกสาร 
หรือ ออนไลน์ จัดทำ link QR Code ท่ีเช่ือมโยงกับโครงการ กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดำเนินการแต่ละมาตรฐาน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น  
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นอื่นๆ ของสถานศึกษาไว้ใน 
SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิเช่น การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนจะต้องมีการกำหนดจุดเน้นว่าจะ
เน้นในเรื่องใด ถ้าเป็นเรื่องการประหยัดและอยู่อย่างพอเพียง ให้จัดทำโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 แล้ว
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ดำเนินการจามโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สรุปผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร หากได้ผลจะมีการจัดทำโครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านอื่นๆ ต่อไป ท้ังนีจ้ะต้อง
นำเสนอต่อท่ีประชุมครู ผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
จุดเน้น  
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
 

1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชา ทุกช้ันปี 
2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการนำ
ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนนำส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช้ันเรียน เช่น การกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและ
ทำรายงาน โดยการกำหนดให้ไปค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือนำเสนอผลงานด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน มีการประเมินการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงาน หาปัญหาและอุปสรรค และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครู แล้ว
นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ท้ังนี้จะต้องเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ด้วยการประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์
หรือเอกสารต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรเขียน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมีการระบุข้อมูลโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา ส่วนผลการประเมินตนเอง ควรมีข้อเสนอแนะทั้ง 3 มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
และจุดควรพัฒนา ควรมีข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ควรระบุแบบอย่างท่ีดี (Best 
Practice ) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้
ผู ้เกี ่ยวข้องต่างๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นสังกัด หรือผู้เกี ่ยวข้องให้ได้รับทราบ ทั้งใน
รูปแบบผ่านสื ่อออนไลน์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารข่าวรายเดือน เป็นต้น เพื ่อจะได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี หรือสู่การมีนวัตกรรม  
 
 



24 
 

ส่วนที่ 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา จากการนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
นโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 2561–2564 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 2564–2565) โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และโครงการกิจกรรม ดังนี้ 
1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 
   ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
    1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการท่ีผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในโรงเรียน 
ได้แก่  
- ผู้บริหาร 
- ครูและบุคลากร 

1. ต้องการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทุกด้าน 
2. ต้องการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ  
ถูกต้อง เท่ียงธรรม อย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ  
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
ของตนเอง  
4. การสนับสนุนงบประมาณใน  
การจัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียน 
การสอน 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือเพื่อ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย 
6. ครูทุกคนควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  
(PLC) อย่างน้อย 50 ชม./ปี 
7. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ 
2. เปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย  
เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง 
3. มีผู้บริหารท่ีดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร 
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
4. การวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผน
ท่ีวางไว ้
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะท่ีจำเป็นในการ
ดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองเพื่อ
การทำงานในอนาคต 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการท่ีผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 
จากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรงในการรับ
บริการ 
ได้แก่  
- นักเรียน 
- ผู้ปกครอง 

1. ต้องการครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้  
มีความสามารถ และศึกษาต่อใน  
ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ในช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ในการเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียน  
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 
สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา 
6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า  
2 ภาษา 

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์บริหาร  
การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อ
โรงเรียน 
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน  
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีเท่าทันในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตสำนึก  
จิตอาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ 
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 100 
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง  
ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วน
เสียในสังคม 
ได้แก่  
- ชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
- สมศ. 

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม 
โอกาส 
2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ี สมศ. กำหนด 
3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน /  
หน่วยงานต่างๆในด้านสถานท่ี บุคลากร  
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆ เช่น งาน 
ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 
4. นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและ 
คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วยงาน 

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน
และกิจกรรมนอกสถานท่ี 
2. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน 
3. โรงเรียนได้พฒันาตามเกณฑ์
ประเมินภายในและภายนอกโดย
ทำงานตามแนวทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ สมศ. 
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    1.2 สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
          1.2.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบใช้หลักการ 
การมีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารขององค์กรอย่าง
ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด 
3. มีการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีคู่มือและแนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน 
5. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ 
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการแบบกระจาย
อำนาจโดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย และแบ่งการบริหารงาน
ท่ีเป็นสายช้ัน 

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานตามโครงสร้าง
การบริหารงาน หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงาน 
2. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซ้ำซ้อน 
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะ
บุคลากรมีภาระงานซ้ำซ้อน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 

 
2) ด้านผลผลิตและบริการ (Service) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดการ
เรียนการรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ สพฐ. กำหนด 

1. ปริมาณนักเรียนต่อห้องเรียนมีปริมาณมากส่งผล
ให้การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ 
2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ของโรงเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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3) ด้านบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. โรงเรียนมีบุคลกรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง 
ในการปฏิบัติงาน 
2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา 
3. โรงเรียนมีบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
แสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากทำให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เต็มท่ี 
2. บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกบั
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
3. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความชำนาญด้าน 
ICT (Information Communication 
Technology) 
 

 
4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม 
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน 
2. มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอ 
3. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนมีการจัดสรรภายในงานอย่างเหมาะสม 
4. ฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้ติดตามเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 

1. มีภาระงานท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ 
จำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ , โรคระบาด 
3. ข้ันตอนในการเบิกจ่ายล่าข้า ไม่ทันต่อความ
ต้องการ 

 
5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอ 
ตลอดปีการศึกษา 
2. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เอื้ออำนวย 
ต่อการเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน 
และการจัดการเรียนการสอน 
4. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน และ 
บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 

1. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ
การใช้งานท่ีถูกวิธี 
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
3. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และ
บำรุงวัสดุอุปกรณ์ 
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6) ด้านการบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน มอบหมาย
งานอย่างเป็นระบบ 
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อำนาจ 
3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
4. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นไปตามโครงสร้าง 

1. บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน การดำเนินการท่ีวางไว ้
2. ขาดการประสานงานทำให้งานล่าช้า 
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้น
สังกัดส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
          1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภายนอก ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียนสม่ำเสมอ 
2. โรงเรียนมีท่ีมีช่ือเสียง  
3. โรงเรียนอยู่ในกลางเมือง การเดินทางสะดวก 
4. องค์กรภายนอกต่างๆ มีความเข้มแข็ง และมี
ความพร้อมในการสนับสนุน การดำเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วัด อบจ. เทศบาลนคร
ยะลา ส่ือมวลชนทำให้โรงเรียนสามารถดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
5. มีการทำข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ  

1. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลโรงเรียนทำให้เป็น 
อุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน 
2. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ  
มีความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการประสานงาน 
ท่ียุ่งยากและซับซ้อน 
3. แนวปฏิบัติแต่ละองค์กรไม่มีความสอดคล้อง  
และไม่เอื้อต่อหน่วยงานอื่นๆ 
4. นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านสังคม เช่น 
ครอบครัวหย่าร้าง  
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2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย Internet ท่ีมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงท้ังการให้บริการแก่ครูและ
นักเรียน 
2. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย น่าสนใจ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถของนักเรียน 
4. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

1. ส่ืออุปกรณ์เก่าเส่ือมคุณภาพขาดการบำรุงรักษา 
2. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีไม่
เพียงพอ 
3. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง 
มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาบางโปรแกรม 
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน 
เกิดพฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์เช่น ติดเกม 
6. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่างส่งผลให้ครู 
บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน 

 
3) ด้านเศรษฐกิจ (EconomicFactors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนตามความเหมาะสม 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ 
3. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
ภาครัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 

1. งบประมาณท่ีได้รับการการจัดสรรให้กับฝ่ายงาน 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้ปกครองมีรายได้
ลดลง ส่งผลต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลาน 

 
4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politcal and LegalFactors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีนโยบาย กฎหาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีชัดเชน
ในการปฏิบัติงาน 
2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์จากต้น
สังกัดมีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 

1. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย กฎหาย  
ระเบียบ ขอ้บังคับในปฏิบัติงาน 
2. มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานคุณภาพทาง
การศึกษาค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
3. มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยครั้ง ทำให้ขาด
ความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องทำให้ทิศทางการศึกษา
ไม่ชัดเจน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2564  

(ฉบับปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565)  โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562–2564 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 
2564–2565 ) ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องในการนำข้อมูล
มาวางแผนกำหนดทิศทางบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลยะลา อันนำไปสู่การกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย ให้ครอบคลุมการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ดังนี้ 
1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เก่ียวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ได้แก่ มาตรา 54 ที่บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน   
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำ
ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที ่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ยุทธศาสตร์ท่ี 
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ท่ี 
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสมและยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ ้นคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

 1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มี
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียนอนุบาลยะลา ประกอบด้วย 

8. ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ได้แก่ 
    8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อ
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค ำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ความรู้เรื ่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเล้ียงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
     8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย    
สำ หรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้
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ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ท่ีนำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และ
เป็นผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสามท่ีสามารถส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. นโยบายการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบญัญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 2.2 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบาย 
 1) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
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การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ัง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2) ปรับรื ้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ย ั ่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น      
 3) ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิร ูปองค์การ รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 จุดเน้น 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
   ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็น

ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
   พัฒนาผู ้เร ียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

    1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
    ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

    ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ัง
ทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

    พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
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    พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

    พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที ่เกิดขึ ้นกับผู ้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษา
ท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต   
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ เรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้ 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
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สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ำซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
 2.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่ง
สู่Thailand 4.0 ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านนคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ัง

ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.4 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  สำนักงานเขตพื้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
 นโยบายการพัฒนาการศึกษา (Policy) 

นโยบายท่ี 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน 
นโยบายท่ี 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 นโยบายท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์เชิงนโยบาย (Strategic) 

กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผู ้เ รียนได้รับ
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ำทางการศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม 
ศักยภาพ มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 นำไปสู ่การจัดการศึกษาเพื ่อการมีงานทำ (Career 
Education) และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชา
รัฐ 
 12 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สถานศึกษาทุกโรงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1    

อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปีตามแนวคิด BBL (Brain–Based Learning) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออก
เขียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อ่านเป็นเขียนเป็น 

3. สถานศึกษาทุกโรงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคำนวณ คิดเลขเป็น การคิดวิเคราะห์แบบ
สร้างสรรค์และได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

4. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมใน
การรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ี 

5. สถานศึกษาทุกโรงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงจัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

10. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการใน 
ระบบเครือข่าย การบริหารแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และมีคุณภาพ 
  11. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขในการทำงาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ 
  12. ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีนวัตกรรม ผลงานท่ีเป็นเลิศ
(Best Practice) อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และ 
สรุปประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษา
ท่ีผ่านมาสามารถนำข้อมูลมากำหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลา 
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปี่ยมคุณธรรม ครูมี
มาตรฐานวิชาชีพ ขับเคลื ่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจ (Mission) 
๑.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๒. พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการศึกษามุ ่งเน้นศักยภาพผู ้ เร ียนตาม
มาตรฐานสากล  
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
เป้าหมาย (Objective) 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการสื่อสาร อย่างน้อย  
๒  ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
๒. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้   
และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีหลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
เป้าหมาย  แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมและบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
2. ยกระดับและเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทุกกลุ ่มสาระ และเพิ ่มผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 , O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถส่ือสารรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
6. ปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมตามกระบวนการแนะแนว  
8. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระตุ้นพฒันาสมองด้วยกิจกรรม Brain gym  
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องเหมาะสมและมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และผลการสอบ NT, O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 3   
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
6. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีนิสัยอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
7. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการแนะแนวมีคุณภาพ  
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาสมองด้วย Brain gym  
9. มีกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 2 ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยสำหรับผู้เรียนผ่านกระบวนการของสภานักเรียน 
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้เกิดกับผู้เรียน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีคณะกรรมการสภานักเรียนและขับเคล่ือนกิจกรรมผ่านรูปแบบสภานักเรียน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจในงานส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เป้าหมาย 3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการ
เรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ยกระดับสมรรถนะครูผู้สอนในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
4. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร  
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีสมมรรถนะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมการสอนท่ีเป็นเลิศ  
4. ครูและบุคลากรรับการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน  
5. ร้อยละ 40 ของครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
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6. มีการจัดต้ังเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เป้าหมาย 4 โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 5 โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
1. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร Thailand Quality Award (TQA)  
2. เสริมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี Good Governance  
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิด ร่วมทำ      
ร่วมความสำเร็จ จนเกิดเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีประสิทฺธิภาพ 
5. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนในโรงเรียน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร Thailand Quality Award  
(TQA)  
2. โรงเรียนมีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี Good Governance  
3. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
4. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
5. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเพียงพอกับผู้เรียน 
6. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
จากกลยุทธ ์ของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของส ำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นำมาวางแผน   
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 
1.  นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลยะลา 

ปรัชญาของโรงเรียน (School  Philosophy) 
ปรัชญา  :  ทักษะเย่ียม   เปี่ยมคุณธรรม   นำวิชาการ 

 
ทักษะเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรียนมีทักษะท่ีสำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
เป่ียมคุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ม ี8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้        
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

นำวิชาการ  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดี 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป่ียมคุณธรรม ครูมี
มาตรฐานวิชาชีพ ขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
วิสัยทัศน์หลักสูตร 

โรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุก
คน  ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2.  พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล  
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3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
 
เป้าหมาย (Objective) 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการส่ือสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

2.  ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการ
เรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้
5.  โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีหลากหลาย และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
วัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “  ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา  ใช้ฉันทามติ  งานมีผลสัมฤทธิ์  ผู้รับบริการพึงพอใจ  ” 
 
ค่านิยมองค์กร 
 SMART 
 S = Specialization ( ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะทาง ) หมายถึง การทำงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถท่ีเป็นความชำนาญการ หรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ  
พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
 M = Morality ( การมีคุณธรรม จริยธรรม ) หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
เสมอภาค เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 
 A = Accountability ( ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ) หมายถึง การทำงานด้วย
ความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบและยอมรับการ
ตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผย ท้ังในทางบวกและทางลบ 
 R = Relationship ( ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ) หมายถึง การมีความร่วมมือ ร่วมใจกัน
ทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่ง
เดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
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 T = Team  and Technology ( การทำงานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ) หมายถึง  
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็น
เลิศของผลงาน  มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 256๔ มีจำนวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
1.5 มีพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษในมาตรฐานสู่มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ       

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลและเน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งช้ีดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7) มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
2.7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Intensive English Program (IEP) และภาษาจีนท่ีเทียบเคียงกับ 

หลักสูตรมาตรฐานสากล 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการส่ือสารและสามารถนำไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กช้ันอนุบาล ๑-๓ มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

ร้อยละ 92 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กช้ันอนุบาล ๑-๓ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ร้อยละ 93 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

เด็กช้ันอนุบาล ๑-๓ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 97 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กช้ันอนุบาล ๑-๓ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา 
ความรู้ได้ 

ร้อยละ 93 

1.5 มีพัฒนาการในการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสู่
มาตรฐานสากล 

เด็กช้ันอนุบาล ๑-๓ มีพัฒนาการในการใช้ 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสู่มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ัน สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับ 
ช้ันเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้าน 
การจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น 
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและ 
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย 
และมีส่ือการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
และหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยี 
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของ 
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด 
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน 
ร่วม 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ 
ช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาบูรณาการการ 
ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการ 
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยอดเยี่ยม 

2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
สู่มาตรฐานสากล 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล 
ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ จัดการเรียนการสอนให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน 
รูปแบบของภาษาอังกฤษ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้ 
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ
แม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ร้อยละ 93 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ 
อย่างมีความสุข 

ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
ผ่านส่ือต่างๆ เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง 
มือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี 
ความสุข 

ร้อยละ 95 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ 
เรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกับวัย 

ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆโดยให้เด็กและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 97 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม 
สภาพจริงและนำผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย 
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินท่ีได้ไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 95 

3.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษา 
อังกฤษสู่มาตรฐานสากลและเน้น 
กระบวนการคิดและการปฏิบัติ
จริง 

ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอย่าง
หลากหลายผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลและเน้น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 91 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดคำนวณ 

1. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ 
สามารถในการอ่านตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีสามารถ
เขียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีสามารถ
การส่ือสารด้วยภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนห้อง IEP สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
5. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีสามารถ
บวก ลบ และบวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกิน
หนึ่งร้อยจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพนั จำนวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของคำตอบได้ 
๖. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีสามารถ
บวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ เศษส่วน 
จำนวนคละ และทศนิยมพร้อมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุ สมผลของคำตอบได้ 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

2. มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
2. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ 
สามารถในการทำแผนผังความคิดได้ 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

3. มีความสามารถในการ 
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ท่ีมีความ 
สามารถในการประดิษฐ์ของเล่นรูปแบบง่าย ๆ ได้ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
3. มีความสามารถในการ 
สร้างนวัตกรรม 

๒. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีมีความ 
สามารถในการประดิษฐ์ของใช้ในรูปแบบง่าย ๆ 
ได้ 
๓. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีมีความ 
สามารถในการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

4. มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การส่ือสาร 

๑. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๔ สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้ อินเทอร์เน็ต  
๓. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕-๖ ท่ีสามารถใช้ 
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและสามารถใช้
เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และการทำงาน เช่น 
Cisco Webex , Zoom meeting , Clip video 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.1 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระภาษาไทย
ตามเป้าหมายสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑.2 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระ
คณิตศาสตร์ตามเป้าหมายสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
๑.3 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเป้าหมาย
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑.4 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมตามเป้าหมายสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑.5 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาตามเป้าหมายสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
๑.6 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระศิลปะตาม
เป้าหมายสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 78 

 
ร้อยละ 7๖ 

 
 

ร้อยละ 7๖ 
 
 

ร้อยละ ๗๘ 
 
 

ร้อยละ ๘๒ 
 
 

ร้อยละ 8๒ 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.7 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระการงาน
อาชีพตามเป้าหมายสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
๑.8 ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินสาระ
ภาษาต่างประเทศตามเป้าหมายสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 8๒ 
 
 

ร้อยละ 7๖ 

6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. ผู้เรียนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
2. ผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีพ 
3. ผู้เรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพท่ีสุจริต 

ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๙๐ 

7. มีความรู้ ความสามารถใช้ 
ภาษาในการส่ือสารสู่มาตรฐาน 
สากล 

1. ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ผู้เรียนห้อง IEP มีผลการประเมินรายวิชา 
Mathematics and Science ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ใน
ระดับดีขึ้นไป 
๔. ผู้เรียนใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ 70 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙2 
 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 
๒. ผู้เรียนท่ียกมือไหว้และพูดคำว่า “สวัสดีครับ/
ค่ะ” กับครูทุกครั้ง 
๓. ผู้เรียนท่ีร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ในท้องถิ่น 

ร้อยละ ๙๒ 
ร้อยละ ๙๒ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. ผู้เรียนท่ีแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
2. ผู้เรียนท่ีแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน 
3. ผู้เรียนท่ีปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจและต้ังใจบนความแตกต่างทาง
สติปัญญา 

ร้อยละ ๙๒ 
 

ร้อยละ ๙๒ 
 

ร้อยละ ๙๓ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

๑. ผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
4. สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

2. ผู้เรียนท่ีสร้างเสริมสุขภาพของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอและเพียงพอ เช่น การออกกำลังกาย 
การบริโภคเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
3. ผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และจริงใจ
ในการอยู่ร่วมกัน เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดเท็จ 
4. ผู้เรียนท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เมื่อผู้อื่นมี
ปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ 
5. ผู้เรียนท่ีร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

ร้อยละ ๙๒ 
 

ร้อยละ ๙๒ 
 

ร้อยละ ๙๓ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   
ท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ัง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร 
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

การเรียนการสอนตามสถานการณ์ใน 
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การสอนในรูปแบบ On Site, 
On demand (Facebook, Line, Cisco 
Webex , Zoom meeting , Google meet, 
Clip video) On hand (เอกสารใบงาน 
แบบเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึกเสริมทักษะ)  
Online มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนครูและบุคลากรสามารถร่วมประชุม
ทาง Cisco Webex ,Google meet 

 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน แลสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู ้

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.7  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
Intensive English Program     
(IEP) และภาษาจีน ท่ีเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตร 
Intensive English Program (IEP) และ
ภาษาจีน ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดสามารถนำไปใช้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 
๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
บทเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ
บทเรียนและกระบวนการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active Learning และการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนตามสถานการณ์ 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ ๑๐0 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. ครูบริหารจัดการช้ันเรียนด้านกายภาพเชิงบวก 
๒. ครูบริหารจัดการช้ันเรียนด้านสังคมเชิงบวก 

ร้อยละ 92 
ร้อยละ 92 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
3.4 ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูท่ีใช้เครื่องมือตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
๒. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน 
๓. ครูนำผลการตรวจสอบและประเมินมาใช้
พัฒนาผู้เรียน 
๔. ครูจัดเก็บข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

1. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยวิธีการต่างๆ 
กับผู้เรียน 
๓. ครูมีการพัฒนาและการปรับปรุงจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
3.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ในการส่ือสารและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการส่ือสาร  
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On 
Site, On hand, On demand, หรือ On line 
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ 90 
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เกณฑ์การประเมินมีท้ังหมด ๒ ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน และระดับประเด็นพิจารณา 
๑. การให้ระดับคุณภาพรายมาตรฐานใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Holistic มี ๕ ระดับ ได้แก่  
  ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
  ดี 
  ปานกลาง 

กำลังพัฒนา 
๒. เกณฑ์การประเมินรายประเด็นพิจารณาสถานศึกษาสามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น 
 - เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพรายประเด็นพิจารณา มาตรฐานท่ี ๑ และมาตรฐานท่ี ๓ กำหนดเป็นช่วง 
ร้อยละ  

ยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
ดีเลิศ   ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
ดี   ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ปานกลาง  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
กำลังพัฒนา  ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 - เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายประเด็นพิจารณา มาตรฐานท่ี ๒ ใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Holistic 
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สรุปค่าเป้าหมายรายประเด็นพิจารณา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ยอดเยี่ยม 
1.5 มีพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสู่มาตรฐานสากล ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์สำหรับครู 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีสวนร่วม ยอดเยี่ยม 
2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ยอดเยี่ยม 
3.2 สรางโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลและเน้นกระบวนการคิด 
และการปฏิบัติจริง 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
      2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

      3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 
      5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
      6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
      7. มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารสู่มาตรฐานสากล ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
      2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

2.7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Intensive English Program (IEP)และภาษาจีน  
ท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการส่ือสารและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ยอดเยี่ยม 
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2. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา

เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี   แสดงการเช่ือมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล เป่ียมคุณธรรม ครูมีมาตรฐาน
วิชาชีพ ขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะ มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

 
ตารางท่ี   แสดงการเช่ือมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

พันธกิจ เป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ     
มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้
2. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีหลากหลาย  
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น          
มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ
ส่ือสาร อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



60 
 

พันธกิจ เป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะ มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบ
การเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

 
ตารางท่ี   แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ เป้าหมาย 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น          
มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ
ส่ือสาร อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด     
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบ
การเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ     
มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้
5. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีหลากหลาย  
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
ตารางท่ี  แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น           
มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ
ส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด      
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมและบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน   
เพิ่มเวลารู้ 
2. ยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ และเพิ่มผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 O-NET ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เพื่อการส่ือสาร อย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถส่ือสารรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี  แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น           
มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการ
ส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด      
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน รักการ
ทำงาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 
6. ปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรม
ตามกระบวนการแนะแนว 
8. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระตุ้น
พัฒนาสมองด้วยกิจกรรม Brain gym 
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข 

2. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติ
ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

1. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยสำหรับผู้เรียนผ่าน
กระบวนการของสภานักเรียน 
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบ
การเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู       
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
2. ยกระดับสมรรถนะครูผู้สอนในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในโรงเรียนแบบ
กัลยาณมิตร 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม        

ทุกภาคส่วนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ     
มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้

1. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งเน้น
ความสำเร็จขององค์กร Thailand Quality Award 
(TQA) 
2. เสริมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี Good Governance 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาให้ภาคีเข้ามามี
ส่วนร่วม พัฒนาโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ 
ร่วมความสำเร็จ จนเกิดเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา 
4. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้มีประสิทฺธิภาพ 
5. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
สำหรับผู้เรียนในโรงเรียน 
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ตาราง แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 – 2565 
กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีปัจจุบัน 

2564 
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร       
มีความสามารถในการส่ือสาร     
อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการคิด  
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมและบูรณาการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

95.00 100.00 

2. ยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และเพิ่ม
ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 O-NET ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

67.00 69.00 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร อย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้
นักเรียนสามารถส่ือสารรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

85.00 90.00 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
ทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

95.00 100.00 

   5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 

83.00 85.00 

 



64 
 

ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 – 2565 
กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีปัจจุบัน 

2564 
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

   6. ปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

98.00 100.00 

7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกิจกรรมตาม
กระบวนการแนะแนว 

90.00 100.00 

8. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระตุ้นพัฒนาสมองด้วย
กิจกรรม Brain gym 

95.00 100.00 

9. ส่งเสริมการเรียนรู้ การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

95.00 100.00 

2. พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึด
มั่นคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

100.00 100.00 

2. พัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

100.00 100.00 

3. ส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตย
สำหรับผู้เรียนผ่านกระบวนการของ
สภานักเรียน 

100.00 100.00 
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ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 – 2565 
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   4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างเครือข่ายในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียน 

95.00 100.00 

3. พัฒนาศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะ มีความ
เช่ียวชาญ  มีความ 
สามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ ใช้ส่ือ 
นวัตกรรม ในการพัฒนา
ผู้เรียน   

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  สามารถออกแบบการเรียนรู้
และมีนวัตกรรมในการพฒันาผู้เรียน 

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู       
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

100.00 100.00 

2. ยกระดับสมรรถนะครูผู้สอนใน
การออกแบบและจัดการเรียนรู้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน 

100.00 100.00 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

100.00 100.00 

   4. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนแบบกัลยาณมิตร 

ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

ภาคเรียนละ 
4 ครั้ง 
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   5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ 

60.00 70.00 

4. พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพและยึด
หลักการมีส่วนร่วม
ประสานความร่วมมือ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพมีวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

1. สถานศึกษามีระบบกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเย่ียม     
IQA AWARD  

- รับรางวัล 
IQA AWARD  

2. เสริมสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี         
Good Governance 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

5. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษา
ท่ีหลากหลายและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนา
โรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ 
ร่วมความสำเร็จ จนเกิดเครือข่าย
การพัฒนาการศึกษา 

95.00 100.00 

4. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้มี      
ประสิทฺธิภาพ 

95.00 100.00 
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   5. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการสำหรับผู้เรียนใน
โรงเรียน 

95.00 100.00 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

บริหารท่ัวไป กิจการนักเรียน 
1. มีความรู้และเป็นผู้นำด้าน 
วิชาการ 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าท่ี 
และกิจกรรมในหน่วยงาน 

1. มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการบริหารงาน
บุคคล 

1. เป็นนักวางแผนและกำหนด
นโยบายท่ีดี 

1. ติดตามดูแล ให้ความ 
อบอุ่น ความปลอดภัยแก่ 
นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและ
นอกโรงเรียนในบางโอกาส 

2. มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน 

2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 2. เป็นแบบอย่างท่ีดี 2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและวินิจฉัย
ส่ังการท่ีดี 

2. ให้คำแนะนำในด้านความ 
ประพฤติของนักเรียนเพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 
และอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็น
อย่างดี 

3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันท่วงที 

3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและ 
การเงิน 

3. มีมนุษยสัมพันธ ์ 3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ 
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

3. วางแผนป้องกัน ควบคุม 
และการแก้ปัญหา การมา 
โรงเรียนของนักเรียน และ
พฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน 

4. มีวิสัยทัศน์ 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4. มีอารมณ์ขัน 4. เป็นผู้ท่ีมีความสามารถใน 
การติดต่อส่ือสาร 

4. วางแผนการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับระเบียบวินัย 

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. มีความละเอียดรอบคอบ 5. . เป็นนักประชาธิปไตย 5. รู้จักมอบอำนาจและความ 
รับผิดชอบแก่ผู้ท่ีเหมาะสม 

5. ติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ปกครอง ติดตามแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 



69 
 

5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

บริหารท่ัวไป กิจการนักเรียน 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา 
ตนเองอยู่เสมอ 

6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

6. ประนีประนอม 6. มคีวามคล่องแคล่ว ว่องไว 
และต่ืนตัวอยู่เสมอ 

6. ช่วยเหลือและให้บริการ 
นักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาส
อันควร 

7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 7. หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่เสมอ 

7. อดทน อดกล้ัน 7. มีความรับผิดชอบงานสูง 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 

 

8. ความรับผิดชอบ 8. รายงานการเงินอย่างเป็น 
ระบบ 

8. เป็นนักพูดท่ีดี 8. กำกับ ติดตาม และ 
ประเมินผล 

 

9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  9. มีความสามารถในการ
ประสานงาน 

  

10. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 

 10. มีความสามารถจูงใจให้คน 
ร่วมกันทำงาน 

  

11. ใช้นวัตกรรมทางการ 
บริหาร 

 11. กล้าตัดสินใจ   

12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ  12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร   
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลยะลา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ 
5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
5.2.2 การประเมินตนเอง 
5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วยของการเรียนท่ีอาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือท้ังปีการศึกษา และ
นำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู่ 
ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดส่ิงท่ีจะบรรลุผลหรือส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับ
การศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มี
บทบาทในการเรียนมากขึ้น 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการสอน ว่าส่ิงท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและ
รายช้ันเรียน 
ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในช่ัวโมงหรือหน่วยนัน้มีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำเพื่อจะ
นำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย 

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ี 3 ประการ คือ 
1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
2. การประเมินตนเอง 
3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 

ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในอีก 3 ประการ คือ 
1. ร่วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา 
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2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก 
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูในการการทำงานซึ่งแยกได้ดังนี ้
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1. สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผน/ 
ปฏิบัติงาน 
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการ 
วางแผน 
1.2  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
แต่ละภารกิจ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุ 
เป้าหมายตามแผน 
2.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ 
พัฒนางาน 
2.4 การยึดหลักประหยัดในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.5 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

1. ความสามารถในการสร้างระบบการ 
ให้บริการ 
1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน 
พื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
2. ความสามารถในการให้บริการ 
2.1  ความต้ังใจ เต็มใจ และ 
กระตือรือร้นในการให้บริการ 
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการ 
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ 
ตนเอง 
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให ้
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ 
การส่ือสาร 
2.1 การจับใจความ การสรุปจากการ 
อ่านและการฟัง 
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย / 
ยกตัวอย่าง 
2.3 การตั้งคำถามได้ตรงประเด็น 

1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ร่วมกับผู้อื่น 
1.2  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงาน 
 2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของตน 
2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้นำหรือผู้ 
ตามได้เหมาะสมกับบทบาท 
2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ 
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
2.5 การสนับสนุนให้กำลังใจ ยกย่อง 
ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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1. สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของ 
ผลการปฏิบัติงาน 

 3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการแสวงหาความรู 
3.1 การจับใจความ และการสรุปจาก 
การอ่านและการฟัง 
3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย / 
ยกตัวอย่าง 
3.3 ต้ังคำถามได้ตรงประเด็น 
4. ความสามารถในการติดตามความ 
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ 
4.1 การใช้ Computer เบ้ืองต้น 
/Internet การใช้e – mail 
4.2 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย และท่ีเหมาะสม 
4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน 
ร่วมงาน 
5. ความสามารถในการประมวลความรู้ 
และนำความรู้ไปใช้ 
5.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ 
ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน 
5.2 การนำ และการผลิตนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา 
งาน 
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2. สมรรถนะประจำสายงาน 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

การวิจัย 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

1. ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 
1.1 การดำเนินการสร้าง / 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
หลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การนำหลักสูตร
สถานศึกษา หรือหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์ 
1.3 การนำผลการประเมินการ 
จัดการเรียนรู้มาใช้ในการ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ความสามารถในเนื้อหาสาระ
ท่ีสอน 
2.1 ภาษาไทย 
2.2 คณิตศาสตร์ 
2.3 วิทยาศาสตร์ 
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2.5 สุขศึกษา และพลศึกษา 
2.6 ศิลปะ 

1. ความสามารถในการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 การจัดกิจกรรมได้ 
หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน  
1.2 การจัด หรือสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู ้
2. ความสามารถในการพัฒนา 
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ 
สุขภาพจิต  
2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย 
เพื่อการดำรงชีวิตท่ีดี 
2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการ
ดำรงชีวิตท่ีดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน 
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 

1. ความสามารถในการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็น พูดคุยโต้ตอบใน
ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน 
1.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3 การจัดมุมประสบการณ์  
และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2. ความสามารถในการจัดทำ 
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจำช้ันเรียน/ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.2 การนำข้อมูลสารสนเทศ 

1. ความสามารถในการ
วิเคราะห์  
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน
ของสถานศึกษา 
1.2 การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ความสามารถในการ
สังเคราะห์  
2.1 การจัดทำแผนงาน/ 
โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู ้
2.2 การบูรณาการความรู้ท้ัง 
ภายใน และระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน 
3. ความสามารถในการเขียน 
เอกสารทางวิชาการ  
3.1 บทความ  
3.2 คู่มือการเรียนการสอน 

1. ความสามารถในการนำ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
สถานศึกษา  
1.1 การประสานให้ชุมชนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อบริการ
ชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
สันทนาการ 
2. ความสามารถในการเข้าร่วม 
กิจกรรมของชุมชน 
2.1 การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
เยาวชน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

2.7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี  
2.8 ภาษาต่างประเทศ 
2.9 อื่น ๆ (ระบุ) 
3. ความสามารถในการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
3.1 การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีระบบ มี
องค์ประกอบท่ีสอดคล้อง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ 
ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และ 
แก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสามารถ
และความสนใจ 
3.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
 

อย่างมีความสุข 
2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ติดตามความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ในสังคม 
3. ความสามารถในการปลูกฝัง 
ความเป็นประชาธิปไตย 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และ / หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 
3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
รู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการ
ตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
4. ความสามารถในการปลูกฝัง 
ความเป็นไทย 
 

ไปใช้ในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน  
2.3 การนำข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการช้ันเรียน 
3. ความสามารถในการกำกับ  
ดูแลช้ันเรียน 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ  
กติกา ข้อตกลง สำหรับใช้
ร่วมกันในช้ันเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม 
ด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียน 
4. ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และช่วยเหลือ 
ผู้เรียน  
4.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
4.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ 
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
4.3 การแนะแนว และ 

3.3 ตำรา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
4.1 ความรู้ ความเข้าใจใน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
4.2 การวิจัยในช้ันเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ 
จัดการเรียนรู้ 
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการ
สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ 
เรียนรู ้
4.3 การหาประสิทธิภาพ และ 
พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการ จัดการ 
เรียนรู ้
5. ความสามารถในการวัด และ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 การประเมินการเรียนรู้ตาม 
สภาพจริง 
5.2 การสร้างและหาคุณภาพ 
เครื่องมือ วัดผลการเรียนรู้ 
5.3 การนำผลการประเมินไป
ใช้ปรับปรุง  

4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
ค่านิยม และ เอกลักษณ์ของ
ชาติ 
4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม/
ค่านิยมไทย 
5. ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
5.3 การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
5.4 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ 
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
5.5 การแนะแนว และให้ 
คำปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี 
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
5.6 การติดตามประเมินผล 
การแนะแนว ผู้เรียน 
5.7 การจัดทำระบบเพื่อ 
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ัง 
กลุ่มดี กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมี
ปัญหา 
4.4 การติดตามประเมินผล 
การแนะแนว ผู้เรียน 
4.5 การจัดทำระบบเพื่อ 
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
3.1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
3.2 ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
3.3 ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ  
3.4 ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  
3.5 ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
3.6 ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
3.7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
3.8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
3.9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 
5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 

บทบาทหน้าท่ีในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังค าส่ังสอน กตัญญูรู้คุณ 
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรี มีน้ าใจ 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
   2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ 
   2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาโดยเคร่งครัด 
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
3. เช่ือฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
5. มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ 
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ 
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนท่ีตน 
อาศัยและไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
8. รู้จักประหยัด และอดออม 
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้าหาญ และรับผิดชอบ 
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บทบาทหน้าท่ีในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน 
   3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม 
   3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู้ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง 
คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา 

10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมท่ีตนอยู่อาศัย รู้จักบาป 
บุญคุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณะ 

 
5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.4.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองนักเรียน 

บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับครอบครัว /ชุมชน 
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการ ร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาในการประชุมครู-ผู้ปกครอง 
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรยีน 
4. การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครอง 
เครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกโรงเรียน 
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน 
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ท้ังในด้านการตรงต่อเวลา 
ด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเส่ียงต่าง ๆ 
7. มีส่วนร่วมในการอบรม ส่ังสอน ปลูกฝัง คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียน
ในปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน 

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
เช่น กวดขัน เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม 
2. การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทางโทรศัพท์ /จดหมาย 
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการท าการบ้าน อ่านหนังสือ 
ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย 
5. เป็นพ่อ แม่ ท่ีดี ท าให้บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุขท่ีสุดเมื่อ 
อยู่ในบ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง 
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
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5.4.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน 

1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา  
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนา 
การศึกษาประจำปีของ
สถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย 
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะใน 
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร และ 
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แก่สถานศึกษา 
6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
7. มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือ 
การเรียน การสอนท่ีทันสมัย 
 

1. มีส่วนร่วมจัดทำแผนการใช้
เงินงบประมาณของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้ 
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมติดตามและ
รายงานผลการใช้งบประมาณใน 
สถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ 
สนับสนุนสถานศึกษา โดยระดม
จากชุมชน 
5. มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ราชการของสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ 
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ 
สถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา 
วิทยากรภายนอกตามความ 
ต้องการของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมในการจัดหา 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบ 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีของสถานศึกษาก่อน 
เสนอต่อสาธารณชน 
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและ 
สนับสนุนการดำเนินงานในการ 
พัฒนาสถานศึกษา 
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ 
ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษาชุมชน หน่วยงาน
อื่นๆ 
4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
5. ให้คำแนะนำช่วยเหลือใน
การพัฒนาอาคารสถานท่ีของ 
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ 
จัดการเรียนการสอน 
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีทำ 
กิจกรรมของชุมชน 
7. สนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพและอนามัย 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับติดตามดูแล นักเรียน 
ในขณะอยู่โรงเรียนและนอก 
โรงเรียน 
2. ให้คำแนะนำในด้านความ 
ประพฤติของนักเรียน เพื่อให ้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม  
และอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็น 
อย่างดี 
3. มีส่วนร่วมวางแผนป้องกัน  
ควบคุม และการแก้ปัญหา  
การมาโรงเรียนของนักเรียน  
และพฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน 
4. มีส่วนร่วมวางแผนการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
5. ช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง  
ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ 
เหมาะสมของนักเรียน 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน 
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรใน 
การให้ความรู้แก่นักเรียน 
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ 
ส่ือการเรียนการสอน อย่าง 
สม่ำเสมอ 
10. มีส่วนร่วมประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 

  แก่นักเรียนของสถานศึกษา 
8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ีเป็น 
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น 
ศูนย์บริการด้านวิชาการ 
9. สนับสนุนกิจกรรมงาน
บริการต่างๆของสถานศึกษา
ได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว อาหาร 
กลางวัน 
10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม 
ประชาธิปไตยท้ังในระดับ 
สถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
12. มีส่วนร่วมจัดทำโครงการ 
ต่างๆ เช่น การป้องกันสารเสพ 
ติด ส่ือลามก การพนันและการ 
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
13. มีส่วนร่วมระดมความ 
ร่วมมือในชุมชนเพื่อการจัด 
การศึกษารวมท้ังการจัดหา 
ทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 

6. สนับสนุน ช่วยเหลือและ 
ให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหา 
ตามโอกาสอันควร 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน 
   14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้

นักเรียนมีวนิัย คุณธรรม
จริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
15. มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ี
เพื่อใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และค่านิยมท่ีกำหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการ

ดำเนินงาน ดังนี ้
1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ี
รับผิดชอบแก่คณะครู 
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่ายๆของแผนตลอดท้ังภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้
สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง 
6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
8. จัดให้มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด และมีความเป็นผู้นำท่ีจะนำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง
ในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
     13.1 ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายท่ีกำหนด อันจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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     13.2 การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 1 ปีการศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 
13.3 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2 ปี เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 2 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 
14. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกปี 
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ภาคผนวก 
 

- คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2562–2564 (ฉบับปรับปรุง            
ปีการศึกษา 2564 - 2565 ) 
- ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


