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ประจ าปกีารศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
 

 
 
 



ค าน า 
 

 

        โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อุดรธานี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ด าเนินการจัดท า
นโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
หวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ที่จะน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน             ของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                                                                                                   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

           หน้า 

 ค าน า           ก 

 สารบัญ          ข 

 ส่วนที่ ๑  สภาพการจัดการศึกษา 

  ๑. สภาพทั่วไป         ๑ 
  ๒. ประวัติโรงเรียนบ้านเชียงวทิยา       ๒ 
  ๓. ระบบโครงสร้างบริหาร        ๓ 
  ๔. ข้อมูลนักเรียน        ๔ 
  ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่        ๔ 
  ๖. ข้อมูลคุณภาพผู้เรียน        ๕ 
 

 ส่วนที่ ๒  ทิศทางของการบริหารโรงเรียน 

  ๑. วิสัยทัศน ์         ๙ 
  ๒. พันธกิจ         ๙ 
  ๓. เป้าประสงค์         ๙ 
  ๔. กลยุทธ์         ๙ 
  ๕. อัตลักษณ์         ๑๐ 
  ๖. เอกลักษณ์         ๑๐ 
 

 ส่วนที่ ๓  แผนการใช้งบประมาณ 

  ๑. ประมาณรายรับ        ๑๔ 
  ๒. ประมาณรายจ่าย        ๑๔ 
  ๓. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐาน     ๑๕ 
 

 ภาคผนวก 

  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
  แบบประเมินโครงการ 
  โครงการ         
 

 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
สภาพการจัดการศึกษา 

 

๑. สภาพทั่วไป 
 

 1.1  ชือ่สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 ที่ตั้ง  เลขที่ 3 หมู่ 8 ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานี 
 เนื้อที่  มีพ้ืนที่ 36 ไร่  3 งาน  20  ตารางวา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศใต้    
ของบ้านเชียง  โดยตั้งอยู่ กึ่งกลางระหว่างบ้านเชียงกับบ้านปูลู  ตามทางหลวงหมายเลข 2225  โดยที่ตั้งโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา  มีระยะทางห่างจากบ้านเชียงประมาณ  3  กิโลเมตร  ห่างจากบ้านปูลูประมาณ  3  กิโลเมตร และ
ห่างจากอ าเภอหนองหานประมาณ  20  กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 53 กิโลเมตร โทรศัพท์ 042 
-208151โทรสาร  042-235164 
e-mail  : banchiang_school@hotmail.com website: www.banchiangwit.com  
  1.2  เปิดสอน  ระดับโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  มีการจัดระบบการศึกษาในระบบ โดยมีการจัดศึกษาภาค
บังคับ  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนักเรียน  ดังนี้ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4- 6 
  

 1.3  พื้นที่บริการ 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล 

1. บ้านเชียง 

2. บ้านดงเย็น 

3. บ้านปูลู 

4. บ้านค าอ้อ 

5. บ้านดูน 

6. บ้านอ้อมแก้ว 

1,2,9,11,12,13,15 
4,6 
3,10 
7, 
5,14 
8 

บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 

 
 1.4  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 ปรัชญาโรงเรียน        

 อตฺตาน  ทมยันติ ปณฺฑิตา  (บัณฑิตย่อมฝึกตนแองอยู่เสมอ) 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน  

 
                      
 
                     
                                       

mailto:banchiang_school@hotmail.com
http://www.banchiangwit.com/


 สีของโรงเรียน   เทา-ขาว 

 ข้อมูลบุคคลากร 

ผู้อ านวยโรงเรียน  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  สมบัติ เกิดเพชร 
   วุฒิ ศษ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา   

 ต าแหน่ง /วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ประเภทบุคคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อ านวยการ 1 -   1 
รองผู้อ านวยการ 1    1 
ครูประจ าการ ๖ 1๓  1๕ ๔ 
พนักงานราชการ(ครู) 1 1  1 1 
ครูอัตราจ้าง 1    1 
นักการ/ภารโรง 3  3   
พนักงานธุรการ - 1 1   
รวม 14 18    

32 
 

๒. ประวัติโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2521 เปิดท าการสอนในระดับ ม.1 และ ม.ศ. 1 โดยอาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้านเชียง
(ประชาเชียงเชิด) เป็นการชั่วคราว 
 ปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2522 โดยมีนายอุบล ยศธิพานา เป็นผู้บริหารคนแรก 
 ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายพลศิลป์ จันทบุตร  มาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร   
 ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการ มพชส. 
 ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนเข้าโครงการ ค.อมต.สศ.  
 ปีการศึกษา 2535-2537 เข้าโครงการ รพชส. 
 ปีการศึกษา 2536 เริ่มเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปีการศึกษา 2552  ผู้อ านวยการโรงเรียน นายไชยวัฒน์ ศรีสุนทร เกษียณอายุราชการ  
                ปีการศึกษา 255๓  นายสมดุลย์ โฉมหาญ  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  
 ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 

      ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเผยแพร่กิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ   
ของกระทรวงมหาดไทย 

                ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสกล 
                ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก           

      นายบัญชา  ห้าวหาญ ซึ่งมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2559–ตค. 
2562 

      ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ  เกิดเพชร ซึ่งมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในเดือน ธันวาคม 2563  
จนถึงปัจจุบัน   



๓.  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
นางสวรินทร์  พลูประเสริฐ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางลกัษมี  ชีพสุวรรณ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายธรรศชลณรงค ์วงคนหมัน่ 

 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้
การวัดผล ประเมนิผลและ 
   เทียบโอนผลการเรียน 
การวิจัย และพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
การพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การพฒันาแหล่งเรียนรู ้
การนิเทศการศกึษา 
การพฒันาระบบการประกัน 
   คุณภาพ  ภายในสถานศกึษา 
การส่งเสริมความรู้ด้าน 
   วิชาการแก่ชมุชน 
การประสานความร่วมมือใน 
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิชาการ
แก่สถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
การจัดท าส ามะโนผูเ้รียน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 
การแนะแนวการศกึษา 

โครงสร้าง ขอบข่าย และภารกิจการบริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาอุดรธาน ี

 
 
 
 

 การจดัท าและเสนอ 
    ของบประมาณ 
 การจดัสรรงบประมาณ 
 การตรวจสอบ ติดตาม  
    ประเมินผล และ 
รายงานผลการใชเ้งินและ 
ผลการด าเนินงาน 
 การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
 การบริหารการเงิน 
 การบริหารบญัชี 
 การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์
 การจดัระบบการควบคุมใน 
    หน่วยงาน 
 

การวางแผนอตัราก าลงัและ 
   ก  าหนดต าแหน่ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
   ในการปฏิบติัราชการ 
วินยัและการรักษาวินยั 
การส่งเสริมสนบัสนุนและ 
   ประสานงานการศึกษาของ 
   บคุคล ชุมชน องคก์ร  
   หน่วยงานและสถาบนั สงัคม 
   อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
งานบริการสาธารณะ 
การด าเนินงานธุรการ 
งานเลขานุการ  
การประสานและพฒันา 
   เครือข่ายการศึกษา 
 
 

การจัดระบบการบริหารและ 
   พัฒนาองคก์ร 
งานระบบช่วยเหลือดแูล 
    นกัเรียน 
งานดแูลอาคารสถานทีแ่ละ 
    สภาพแวดล้อม 
งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
การส่งเสริมและประสาน 
   งานการศกึษาในระบบ 
   นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
การจัดรถรับส่งนักเรียน 
งานโภชนาการ 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
งานประสานราชการกับเขต  
   พื้นที่การศึกษาและหนว่ย  
   งาน อื่น 
งานที่ไม่ไดร้ะบุไว้ใน 
งานอืน่ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายไพบูลย์  พุทธรักษ์ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวทิยา 
นายสมบัต ิ เกดิเพชร 



๔. ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
เพศ ห้อง รวม 

ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที ่1 5๓ ๓๒ ๓ ๘๕ 

มัธยมศึกษาปีที ่2 4๓ 2๙ 2 7๒ 
มัธยมศึกษาปีที ่3 ๕๔ ๕๑ 3 ๑๐๕ 
มัธยมศึกษาปีที ่4 2๒ 1๔ 2 3๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1๘ 10 2 28 
มัธยมศึกษาปีที ่6 2๒ 16 2 3๖ 

รวม ๒๑๒ ๑๕๒ 14 3๖๔ 
  
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 1)  อาคารเรียน 

- แบบ 216  ค   จ านวน  1 หลัง  

-  แบบ 216  ล   จ านวน  1 หลัง 
2)  อาคารอเนกประสงค์ 

จ านวน  1 หลัง 
        3)  อาคารประกอบอื่น ๆ 

  - โรงฝึกงาน  เกษตรกรรม    จ านวน  1  หลัง 
          อุตสาหกรรม    จ านวน  1  หลัง 
          ศูนย์ฝึกอาชีพ    จ านวน  1  หลัง 
  - หอประชุม      จ านวน  1  หลัง 
  - ห้องน้ า-ห้องส้วม     จ านวน  ๓ หลัง 
  - บ้านพักครู      จ านวน  6  หลัง 
  - บ้านพักภารโรง       จ านวน  2  หลัง 
  - สระน้ า       จ านวน  2  แห่ง 
  -สนามฟุตบอล      จ านวน  1  สนาม 
  -สนามวอลเลย์บอล     จ านวน  1 สนาม 
  -สนามตระกร้อ       จ านวน  2 สนาม 
  -ถังเก็บน้ าฝน  ฝ .33      จ านวน  3  ชุด 
  -ระบบประปาบาดาล      จ านวน  1  ชุด 
 

  
 
 
 
 



6.คะแนน O-Net    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  
 

 

 

 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางของการบริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  เป็นจุดมุ่งปลายทางที่โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความส าเร็จ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ เป้าประสงค์   กลยุทธ์  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
และมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
๒. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ึนพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
๓.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
๔.  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๕. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ 
1. โรงเรียนประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
๓.  ปลูกฝังนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
๔. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

อัตลักษณ์  
     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  มีจิตอาสา  
  

       เอกลักษณ์    
 “อนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” 



      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ในระดับ ๒ ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การ
สนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยการท าโครงงาน ห้องละอย่างน้อย 1 โครงงาน 

3. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 ร้อยละ 80  
มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 
ในการสืบค้นข้อมูล 
 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ 
2 ขึ้นไป 
 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ได้รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
การประกอบอาชีพ 
2นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 งาน 
 

1..2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

1.นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุกปี
การศึกษา 
2.นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์ละ 1วัน 
 



มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข  
 

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย   
 และจิตสังคม 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถป้องกันตนเองจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษได้ 
4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อค 
 

 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

- กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่ชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 

2.มีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนภายใน
สถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

3.การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 
 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับนักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 



มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

- กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่าน
การท ากิจกรรมตามแนวคิด Active learning 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนในห้องเรียน  
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 
 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

1.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning 
2.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปี(SAR)  
3.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 



ส่วนที่ ๓ 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปศีึกษา  ๒๕๖๔ 

ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

รายการ เงินบ ารุงการศึกษา 
๒/๒๕๖๓ 

(ตค.๖๓ - มีค.๖๔) 
๑/๒๕๖๔ 

(เมย.๖๔–กย.๖๔) 
๒/๒๕๖๔ 

(ตค.๖๔-มีค.๖๕) 
รวมจ านวนเงิน 

ประจ าปกีารศึกษา๒๕๖๔ 

 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว  
 

651,150 623,550 
 

๖๕๑,๑๕๐ 
 

1,274,700 

๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

163,430 156,515 
163,430 319,945 

 
๓. หนังสือเรียน 

 353,470 
 353,470 

 
๔. อุปกรณ์การเรียน 

78,350 75,020 
 ๗๕,๐๒๐ 

 
๕. เครื่องแบบนักเรียน 
 

 231,450  231,450 

6. ปัจจัยพื้นฐาน 219,000 222,000  ๒๒๒,๐๐๐ 
 

๖. เงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
บ้านเชียง 
 

- -  - 

 
รวมงบประมาณการ 

 
2,773,935 

 

ประมาณรายจ่าย 

๑. รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 

รายการ เงินบ ารุงการศึกษาปีงบประมาณ 
๒๕๖3 ๒๕๖4 หมายเหตุ 

๑.ค่าสาธารณูปโภค ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐  
๒.ค่าตอบแทนใช้สอย 5๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐  
๓.ค่าจ้างบุคลากร 252,๐๐๐.๐๐ 2๕๒,๐๐๐.๐๐  
๔.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 20,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
๕. ค่าซ่อมบ ารุง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
๖. ค่าส านักงาน 5๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
รวมประมาณการายจ่าย 662,๐๐๐.๐๐ ๕๙๗,๐๐๐.๐๐  
    



 

๒. รายการประมาณจัดสรรเงินจากเงินอุดหนุนรายหัว 

รายการเงินจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖3 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รวมเงิน 
๑. กลุ่มงานวิชาการ (45%) 304,965 304,965 
๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๓5%) 237,195 237,195 
๓. กลุ่มงานงบประมาณ (๘%) ๕๔,๒๑๖ ๕๔,๒๑๖ 
๔. กลุ่มงานบุคคล  (๑๒%) ๘๑,๓๒๔ ๘๑,๓๒๔ 

รวมเงินจัดสรร                   ๖๗๗,๗๐๐ ๖๗๗,๗๐๐ 
 

๓. รายการจัดสรรเงินงบประมาณ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดสรรงบประมาณ ปี  ๒๕๖๔ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. กิจกรรมวิชาการ  (30%) 95,983.50  
๒. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ (2๐%) 63,989.00  
๓. ทัศนศึกษา (10%) 31,994.50  
๔. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4๐%) 127,978  

รวมเงินงบจัดสรร 319,945.-  
 

 

 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อโครงการ 
จ านวน

เงิน 
ผู้รับผิดชอบโรงการ 

หมาย
เหตุ 

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
20,000 นางสวรินทร์  พูลประเสริฐ   

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 45,000 นางสวรินทร์  พูลประเสริฐ   

3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 30,000 นางสวรินทร์  พูลประเสริฐ   

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

35,000 นายจันทา  จันทะมงคุณ   

5 โครงการพัฒนาคณุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10,000 นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คน
หมั่น 

  

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

25,000 นางศรีนวล  พลนิโคตร   

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

12,000 นางมลิวัลย์   พันธนะบูรณ์   

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10,000 นางสาวรังสิมาวดี  ค าน้อย   

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12,000 นางละมัย  โคตรโสภา   

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
ศิลปะ 

16,000 นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ ์   

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

10,000 นายธนพงษ ์  เพลงสา   

12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ห้องสมุด 
3 ดี) 

20,000 นางมลิวัลย์   พันธนะบูรณ์   

13 โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

10,000 นางศรีนวล  พลนิโคตร   

14 โครงการ To Be Number One 10,000 นางสาวรัชฎาพร  ดาจันทร์
พันธ์ 

  

15 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

39,965 นางสุธาทิพย์ ถานสีมี   

 รวมจ านวนเงิน 304,965     
 



  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  
16 ส่งเสริมและพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 54,216 นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ ์   

รวมจ านวนเงิน 54,216     
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 81,324 นางลักษมี   ชีพสุวรรณ   

รวมจ านวนเงิน 81,324     
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ

(มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID 19) 
63,249 นางละมัย  โคตรโสภา   

19 โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวัน
ส าคัญต่างๆทางศาสนา 

3,000 นายสุขกิจ  พิศกุล   

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 7,000 นางสาวนราทิพย์  สมแสน   

21 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 18,000 นางอมรรัตน์   สุมาตรา   

22 โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 120,946 นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คน
หมั่น 

  

23 โครงการงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

20,000 นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คน
หมั่น 

  

24 โครงการขับขี่ปลอดภัย 5,000 นายจันทา  จันทะมงคุณ   

รวมจ านวนเงิน 237,195     
รวมจ านวนเงินตามโครงการทั้งสิ้น 677,700     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
 

๒๕๖๒ 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การอ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษอย่าง
ง่ายได้ 

ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
-งานห้องสมุด 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 ๒๕๖๓ 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การอ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษอย่าง
ง่ายได้ 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
-งานห้องสมุด 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๔ 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การอ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถใน
การสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษอย่าง
ง่ายได้ 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
-งานห้องสมุด 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 ๒๕๖๕ 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การอ่าน เขียนภาษาไทยได้ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถใน
การสื่อสาร การสนทนาภาษาอังกฤษอย่าง
ง่ายได้ 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
-งานห้องสมุด 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา 
 

๒๕๖๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน ห้อง
ละอย่างน้อย 1 โครงงาน 

ดีเลิศ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน ห้อง
ละอย่างน้อย 1 โครงงาน 

ยอดเยี่ยม -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน ห้อง
ละอย่างน้อย 1 โครงงาน 

ยอดเยี่ยม -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๕ นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน ห้อง
ละอย่างน้อย 1 โครงงาน 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๒๕๖๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 
ร้อยละ 8๐ มีความสามารถในการผลิตชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนางานทักษะอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 
ร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการผลิตชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนางานทักษะอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 
ร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการผลิตชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนางานทักษะอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 
ร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการผลิตชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการพัฒนางานทักษะอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

๒๕๖๒ นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- โครงการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารทั่วไป 

 ๒๕๖๓ นักเรียนร้อยละ 8๕ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- โครงการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารทั่วไป 

 ๒๕๖๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- โครงการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารทั่วไป 

 ๒๕๖๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- โครงการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารทั่วไป 



 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

๒๕๖๒ นักเรียนร้อยละ 7๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๓ นักเรียนร้อยละ 7๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๔ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม -โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในระดับ 2 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 



 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
 

๒๕๖๒ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

-โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานแนะแนว 
 

-งานวิชาการ 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๓ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 

-โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานแนะแนว 
 

-งานวิชาการ 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๔ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานแนะแนว 
 

-งานวิชาการ 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๕ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานแนะแนว 
 

-งานวิชาการ 
-งานห้องสมุด 



มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี 
   ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   
 

๒๕๖๒ 1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 ๒๕๖๓ 1.นักเรียนร้อยละ ๘๕ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 

ดีเลิศ 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 



 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๔ 1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
 

ยอดเยี่ยม -โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชน
และวันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคาร
สถานที่ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 ๒๕๖๕ 1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชน
และวันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคาร
สถานที่ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๒๕๖๒ 1. นักเรียนร้อยละ ๘0 เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์
ละ ๑ วัน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๓ 1. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์
ละ ๑ วัน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๔ 1. นักเรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์
ละ ๑ วัน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๕ 1. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์
ละ ๑ วัน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๒๕๖๒ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่าง
มีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการ To be number one 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๓ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่าง
มีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการ To be number one 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๔ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่าง
มีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการ To be number one 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๕ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่าง
มีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ
วันส าคัญทางศาสนา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ   -โครงการ To be number one 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

๒๕๖๒ ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตอาสาต่อสังคมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษได้ 
๔.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
หมวกกันน็อค 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 

 ๒๕๖๓ ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีจิตอาสาต่อสังคมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษได้ 
๔.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
หมวกกันน็อค 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 

 ๒๕๖๔ ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตอาสาต่อสังคมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษได้ 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
หมวกกันน็อค 

 
 

 ๒๕๖๕ ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีจิตอาสาต่อสังคมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษได้ 
๔.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
หมวกกันน็อค 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ
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ผู้รับผิดชอบ 

2.มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๒๕๖๒ ๑.โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 

 ๒๕๖๓ ๑.โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 

 ๒๕๖๔ ๑.โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 

 ๒๕๖๕ ๑.โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคนภายในสถานศึกษา 
๒.โรงเรียนมกีารบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 

-งานบริหาร
งบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงานทั่วไป 

      



 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ปี

การศึกษา 

 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

3.การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒๕๖๒ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๓ โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 



 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๕ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

4.การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๒๕๖๒ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงาน
งบประมาณ 

 ๒๕๖๓ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงาน
งบประมาณ 

 ๒๕๖๔ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงาน
งบประมาณ 

 ๒๕๖๕ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงาน
งบประมาณ 



 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 
ปี

การศึกษา 

 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

5.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๒๕๖๒ ๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
๒.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม -โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานห้องสมุด 
 
-บริหารงานงบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๓ ๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
๒.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม -โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานห้องสมุด 
 
-บริหารงานงบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ ๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
๒.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม -โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานห้องสมุด 
 
-บริหารงานงบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๕ ๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
๒.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม -โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานห้องสมุด 
 
-บริหารงานงบประมาณ 
-งานบริหารวิชาการ 



 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
ปี

การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

๒๕๖๒ ๑.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๓ ๑.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ ๑.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๕ ๑.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-งานบริหารวิชาการ 



 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
     ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน 
 

๒๕๖๒ โรงเรียนมีการจัดท าวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และเปา้หมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการ
บริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๒๕๖๓ โรงเรียนมีการจัดท าวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และเปา้หมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการ
บริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๒๕๖๔ โรงเรียนมีการจัดท าวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และเปา้หมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการ
บริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ปีการศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เป้าหมาย

ระดับ
คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 



 

 ๒๕๖๕ โรงเรียนมีการจัดท าวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และเปา้หมาย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการ
บริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา 
 

1.การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ ๒๕๖๒ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงผ่านการท ากจิกรรมตาม
แนวคิด Active learning 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๓ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงผ่านการท ากจิกรรมตาม
แนวคิด Active learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงผ่านการท ากจิกรรมตาม
แนวคิด Active learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๕ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงผ่านการท ากจิกรรมตาม
แนวคิด Active learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 



 
ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา  
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๒๕๖๒ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๔ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา 

 
ปีการศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

3.มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๒๕๖๒ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา(ห้องสมุด 3 ดี) 
 
 
 
 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
ปีการศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 

3.มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๒๕๖๔ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา(ห้องสมุด 3 ดี) 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา(ห้องสมุด 3 ดี) 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 



 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๒๕๖๒ ๑.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

ดีเลิศ -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๔ ๑.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๒๕๖๒ ๑.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
๒.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าปี
(SAR) 
๓.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 



 
 

 

 
  

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
๒.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าปี
(SAR) 
๓.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๔ ๑.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
๒.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าปี
(SAR) 
๓.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
๒.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าปี
(SAR) 
๓.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



   
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ที่ 37 / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
....................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ของโรงเรียน                
บ้านเชียงวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก วางแผน       
และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินให้มีความเหมาะสม 

  ๑. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  เกิดเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
      ๒. นายไพบูลย์  พุทธรักษ์          รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คนหมั่น  คร ู   กรรมการ 
      ๔. นางลักษมี ชีพสุวรรณ    คร ู   กรรมการ 
      ๕. นางสวรินทร์  พูลประเสริฐ   คร ู   กรรมการ 
      ๖. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่ดังนี้ 
 2.1 ศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา       

ในปีการศึกษา 2564 
 2.2 ศึกษากลยุทธของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3 จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงรียนให้สอดคล้องกับ ข้อ 2.1 , 2.2 
 2.4 น าโครงการต่างๆ เข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  

           1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   1. นางลักษมี ชีพสุวรรณ     คร ู            ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวรังสิมาวดี ค าน้อย    คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
   3. นางสาวปิโยรส สิทธิพรหม   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
        2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ และแผนงาน 
   1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์   คร ู       ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวรัชฎาพร ดาจันทร์พันธ์   ครู          กรรมการ 
   3. นางสาวปิโยรส สิทธิพรหม   เจ้าหน้าที่พัสดุ                กรรมการ       
   4. นางวลีรัตน์ ภูยาธิ    คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 



  3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   1. นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คนหมั่น     คร ู      ประธานกรรมการ 
   2. นางอมรรัตน์ สุมาตรา        คร ู           กรรมการ    
   3. นายสุขกิจ พิศกุล       คร ู           กรรมการ 
   4. นายจันทา จันทะมงคุณ       คร ู           กรรมการ 
   5. นางสาวอรอุมา ปูนาสี   พนักงานฯ          กรรมการ 
   6. นายศิวกร เหมือนสีเลา   พนักงานฯ          กรรมการ 
   7. นางสาวนราทิพย์ สมแสน       คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
  4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   1. นางสวรินทร์ พูลประเสริฐ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          ประธานกรรมการ  
   2. นางละมัย โคตรโสภา     หัวหน้าหมวดรายวิชาภาษาอังกฤษ            กรรมการ 
   3. นางมลิวัลย์ พันธนะบูรณ์    หัวหน้าหมวดรายวิชาภาษาไทย                กรรมการ 
   4. นายธนพงษ์ เพลงสา     หัวหน้าหมวดรายวิชาการงานอาชีพฯ          กรรมการ 
   5. นางศรีนวล พลนิโคตร     หัวหน้าหมวดรายวิชาวิทยาศาสตร์             กรรมการ 
   6. นายจันทา จันทะมงคุณ    หัวหน้าหมวดรายวิชาสุขศกึษาฯ                กรรมการ 
   7. นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คนหมั่น  หัวหน้าหมวดรายวิชาสังคมศึกษาฯ             กรรมการ 
   8. นางสาวรังสิมาวดี ค าน้อย    หัวหน้าหมวดรายวิชาคณิตศาสตร์              กรรมการ 
   9. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์    หัวหน้าหมวดรายวิชาศิลปะ                 กรรมการ 
   10. นางสุธาทิพย์ ถานสีมี     คร ู                      กรรมการ 
   11. นายยุทธภูมิ ลาลด     คร ู                   กรรมการ 
   12. นายประภาส กิตติเลิศ    ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
                               13. นายสุขสันต์ จันทะนุ               ครูผู้ชว่ย                                  กรรมการและเลขานุการ 
     

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ           

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

                สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

                                                            ว่าที่ร้อยตรี  
 
                                                                           (สมบัติ เกิดเพชร) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 
 

 
  



แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ 
 
ค าชี้แจง แบบสอบถาม  
1. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย     หญิง 
2. สถานะ  นักนักเรียน    ครู   บุคลากร 
3. สังกัดคณะ/ส านัก /สถาบัน /หน่วยงาน ………………………………………………………………………………….… 
4. วุฒิการศึกษา       ต่ ากว่าปริญญาตรี                ปริญญาตรี                สูงกว่าปริญญาตรี   
5. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ปี                      20-40 ปี                  41 ปีขึ้นไป     

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือด ี   3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = นอ้ยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน   
1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ      
1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี      
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา       
1.4 การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม      
2. การอ านวยความสะดวก 
2.1 เอกสาร      
2.2 โสตทัศนูปกรณ ์      
2.3 เจ้าหน้าที่สนบัสนุน      
2.4 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานท่ี      
3. คุณภาพการให้บริการ 
3.1  ท่านได้รับความรู้ แนวคดิ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ      
3.2  ท่านสามารถน าสิ่งที่ไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ได ้      
3.3  สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนีต้รงตามความคาดหวังของท่าน
หรือไม ่

     
3.4  โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ
ท่าน 

     
3.5  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม      
4. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ      

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี ้
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
3.2  สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  

 


