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บทที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2559 – 2562
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มุ่งเน้นทักษะภาษาไทย พัฒนากระบวนการคิด อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ชุมชนมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นทักษะ
พื้นฐานทั้งด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างความตระหนัก จิตสานึก ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และปฏิบัติ
3. จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และมีคุณภาพ
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
5. ประสานชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน มีความพร้อมในการเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนในระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะ ๕ สาระหลักคือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ
3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์
นักเรียนชนเผ่า เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทั้งด้านทักษะการเรียนรู้ และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์
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จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาไทย วิชาชีพ และวิถีการดาเนินชีวิต
แบบไทยสาหรับนักเรียนชนเผ่า
กลยุทธ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรการ
1.1 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามแนวทางผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการโครงงาน การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
1.2 มุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะด้านภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ตามวัย และมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 มุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนตามความถนัด สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.5 มุ่งเน้นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 ใช้กระบวนการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
1.7 สนับสนุนปัจจัยอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ บรรยากาศแวดล้อม สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้มีความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานคุณธรรมนา
ความรู้ และการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนา ให้เกิดความตระหนัก รักและหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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มาตรการ
3.1 พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
สาหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
3.2 ดาเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง
3.3 สร้างและใช้เครือข่ายทางวิชาการเพื่อร่วมจัดการศึกษาในด้านที่ขาดแคลนหรือด้านความต้องการที่
สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น
3.4 สร้างและใช้เครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชนในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและแนวโน้มการออกกลางคันของผู้เรียน
3.5 ดาเนินการตามแนวทาง 10 องค์ป ระกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และประสานการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสุขภาวะอนามัยพื้นฐานปัจจัยเบื้องต้นแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการ
4.1 จัดปัจจัยสนับสนุนอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จและ
จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจต่อผลการ
ปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
มาตรการ
5.1 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนผู้มี
ส่วนได้เสียในการร่วมจัดและพัฒนาการศึกษา
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
บุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.3 เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางวิชาการ บุคคล แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรไปยังหน่วยงาน
บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ทางเลือกในการดาเนินงานเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของโรงเรียนภายในเงื่อนไขที่กาหนดและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์หลัก
แผนงาน/โครงการ
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ให้ได้ตามมาตรฐาน
1.2 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
การศึกษา
พัฒนาเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัย
เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
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กลยุทธ์หลัก

แผนงาน/โครงการ
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร และ
เอกสารทางวิชาการ

1.4 โครงการยกระดับคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.5 โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

1.6 โครงการสื่อสร้างศรี เทคโนโลยีสร้าง
การเรียนรู้
1.7 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(บูรณาการเรียนรู้สู่วิชาการ ศิลปะ
และวิชาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมตามวัย
3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตรฯ 51
5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยเฉพาะ 5 สาระ
หลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษาฯ
4.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
5. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้
เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความตระหนักและจิตสานึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่น พัฒนา
สิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2.1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยวินัย
ความสานึกในความเป็นชาติ
นักเรียน และเสริมสร้างจิตอาสา
ไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
2.2 โครงการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
พอเพียง
คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักเรียน
2.3 โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โรงเรียน และ
ชุมชนท้องถิ่น
2.4 โครงการกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุประจาชั้นเรียน 7. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
จัดการศึกษาให้ประชากรใน
เพื่อการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
วัยเรียนอย่างทั่วถึงและมี
3.2 โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
และมีคุณภาพ
คุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
3.3 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
บริหารจัดการสถานศึกษา และซ่อม
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แผนงาน/โครงการ
บารุงอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่
อัจฉริยภาพทางการเรียนรู้
3.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่ง
เรียนรู้
3.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

4.พัฒนาครู บุคลากรทางการ 4.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศึกษา และประสิทธิภาพการ
ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและ
บริหารจัดการ
บุคลากรฯ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 5.1 โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
ทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา
การศึกษา
5.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
9. ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษา

