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บทท่ี  5 
บทบาท หน้าที่ของผู้เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

 

5.1 บุคลากรภายในสถานศึกษา 
 

     5.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2. แต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน           
ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือ             
ของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 4. สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการ            
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  
  5. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม กระบวนการดำเนินการตามแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล           
เมื่อสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี  
  6. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูล          
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

 

5.1.2 ครู 
  ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3  ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 

5.1.3 นักเรียน 
 1. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการ 
 2. รับผิดชอบหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายจากครูและโรงเรียน 
 

5.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 2. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 4. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
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5.2 บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
 

5.2.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ         
ของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จ         
ของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 3. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
ทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4. ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 5.ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

5.2.2 ผู้ปกครองนักเรียน 
 1. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ         
ของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จ         
ของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 3. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4. ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 

5.2.3 ชุมชน 
 1. ร่วมเสนอแนะและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน  
การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  3. ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา            
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  4. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 5. ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา             
ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 

5.2.4 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี  
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  2. นิเทศ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนแผนการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3-ปี)  และแผนปฏิบัติการประจำปี  
 

บทสรปุเป้าหมายการพฒันาในอนาคต 
(ในระยะ 3 ปีข้างหนา้ พ.ศ.2563 - 2565) 

1. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
1)  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม               

และด้านสติปัญญา โดยมีคุณภาพัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ ONET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในบัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
4) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับสู่นานาชาติ 
5) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนัได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21   

 7) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เหมาะสมตามระดับชั้นของตนเอง 
 8) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง  
 9) โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กรส่วนท้องถิ่น 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
2. การดำเนินงานในระดับสถานศึกษา 
        (1)  ด้านบริหารจัดการในภาพรวม 
  1) ผู้บริหารและครูแสดงความรับผิดชอบโดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) และใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2) สร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ของปฏิญญานี้ อาทิ ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ NT, O-NET จัดทำประกาศ/ป้ายนับเวลาถอยหลัง 
(Count Down) การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นต้น 
  3) ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
  4) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะ web site, Facebook และ Line ในการบรหิารจดัการ 
  5) จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
  6) ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  7) ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
         (2) ด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาลปีที่ 2-3 
  1) วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
  2) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  3) จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) จัดห้องเรียนและบรรยากาศท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
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  5) จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเพียงพอกับผู้เรียน 
  6) จัดเก็บ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
        (3) ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET) 
  1) จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2) กำหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ NT & O-NET ทั้งในรายวิชาและภาพรวม 
  3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระหลัก 
  4) วางแผนการเรียนรู้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
  5) จัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
  6) นำแนวข้อสอบ NT, O-NET, PISA  แทรกในหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้และฝึกนักเรียนให้
คุ้นเคยการทำข้อสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
  7) นำนวัตกรรมและสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิตัลบนเครือข่ายอินเทอร์เนตมาใช้ในการเรียน 
การสอน 
  8) จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 (4) ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
  1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ 
  2. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  3. จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  4. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
  5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 
 (5) ด้านความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนตและที่ต่างๆ มาใช้ในการฝึกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสื่อ Echo English, DLTV และ DLIT 
  3) ประเมินความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ 
 (6) ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21  
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต 
 (7) ด้านการใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  1) ผู้บริหารและครูทุกคนจัดทำ ID_plan เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เชื่อมโยงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 
  2) จัดตั้งกลุ่ม PLC ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน จากนั้นแต่ละกลุ่ม PLC วางแผนและกำหนด
ปฏิทินการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 
  3) นำเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม PLC ในสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 (8) ด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) 
  1)  สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรวม เช่น สร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีระหว่างบ้าน ครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ ยินดีรับนักเรียนเข้าเรียน ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล, พฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล ยอมรับ
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
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  2). ออกแบบหลักสูตร กลวิธีในการสอนและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษารายบุคคล 
(Individual Educational Program) 
  3) จัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ได้สูงสุดตาม
ความสามารถ 
  4) ให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคน 

 


