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บทที่ 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา   

 
1. ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการ  

 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี 3 หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านเชียง   
อ าเภอหนองหาน จงัหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41320  โทรศัพท์  0 – 421-10875 

     website :  http://www.banchiang.ac.th 
1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
  บ้านเชียง  บ้านดงเย็น บ้านดูน บ้านค าอ้อ และบ้านปูลู     

                                                                     
2. ปรัชญา/สุภาษิต ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 

• ปรัชญาโรงเรียน        
 อตฺตาน  ทมยนติ ปณฺฑิตา  (บัณฑิตย่อมฝึกตน) 

• สีของโรงเรียน   เทา-ขาว 

• สัญลักษณ์ของโรงเรียน  
 

                     
  

ปรัชญาของโรงเรียน : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา  แปลความว่า บัณฑิตยิอมฝึกตน 
สีประจ าโรงเรียน : เทา – ขาว 

สีเทา หมายถึง ปัญญา มันสมอง ความฉลาด    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรม 
 

คติพจน์ : ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 
อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายดี มีจิตอาสา 

อักษรย่อโรงเรียน : บช.ว.                                                          



 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

       

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

นายไพบูลย์ พุทธรักษ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

      ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ เกิดเพชร 

 งาน กจิกรรมการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมนิผลและ เทียบโอนผล การเรียน

และทะเบียนนกัเรียน 

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

และหลักสตูรท้องถิ่น 

 งานวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภา พ 

การศกึษา และพัฒนากระบวนการ

เรียนรูแ้ละแผนการจัดการเรียนรู้  

 งานนิเทศการศกึษา 

 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศกึษา 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งานประสานความร่วมมือชมุชน  

พัฒนาวิชาการและ สง่เสรมิเครือขา่ย

ทางวิชาการให้เข้มแข็ง 

 งานคัดเลอืกหนังสือแบบเรียน

พัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา 

 งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 งานจัดตารางสอนตารางเรียนและ 

จัดสอนแทน 

 งานกลุม่สาระการเรียนรู ้

งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

 งานแนะแนวการศกึษา 

 งานอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 

 งานจัดสรรงบประมาณ 

 งานตรวจสอบ ติดตามประเมนิผล 
และรายงานผลการใช้เงนิและผลการ

ด าเนนิงาน 

 งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ 

เพื่อการศกึษา 

 งานบริหารการเงินและการบัญช ี

 งานบริหารพัสดแุละสนิทรัพย์ 

 งานจัดระบบการควบคุมในหนว่ย 

งาน 

 งานพาหนะประจ าโรงเรียน 

 งานอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานธุรการโรงเรียน 

 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่

การศกึษาและหน่วยงานอื่น 

 งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 งานวางแผนอตัราก าลังและ 

ก าหนดต าแหน่ง 

 งานสรรหา โยกย้ายและออกจาก

ราชการ 

 งานเสรมิสร้างประสทิธิภาพ 

ในการปฏิบัตริาชการ 

 งานวนิัยและการรกัษาวินัย 

 งานอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานดูแลอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดลอ้ม 

 งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 

 งานป้องกนัและรกัษาความปลอดภัย

ภายในโรงเรียน 

 งานโภชนาการ โรงอาหารและร้านค้า

สวัสดิการ 

 งานโสตทัศนศกึษาและ

ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

 งานจัดรถรับส่งนักเรียน 

 งานสหกรณแ์ละธนาคารโรงเรียน 

 งานชุมชนสัมพนัธ ์

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 

 งานสภานกัเรียน 

 งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดและโรคเอดส์  

 งานที่ปรกึษานกัเรียนและหัวหน้า

ระดับชั้น 

 งานรกัษาวินัยและแก้ไขพฤตกิรรม  

ที่ไม่เหมาะสมของนกัเรียน 

 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน 

งานอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลุม่บรหิารงานวิชาการ 

นางสวรนิทร ์พลูประเสรฐิ 

 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณฯ 

นางสาวจรยิา ศรกีลุวงศ ์

 

 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

นางลกัษมี ชีพสวุรรณ 

 

 

 

กลุม่บรหิารงานทั่วไป 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์นหมั่น 

 

 



 
 4.  ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
 4.1  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
     ด้านผู้บริหาร 
  โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครอืข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากรายงานการจัดท าโครงการอบรมการจัดท าระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 โดยผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู
และคณะกรรมการนักเรียน เข้ารับการอบรมและจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน โรงเรียนมี
ระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
โดยมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    ในการ
ตัดสินใจในส่วนที่รับผิดชอบ และบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันทั้ง 4 กลุ่มงาน มีการจัดท าระบบและด าเนิน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มีภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากผู้น าชุมชน เทศบาล
ต าบลบ้านเชียง ในการร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เห็นได้จากการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ครูเข้ารับ
การอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
โดยใช้กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี โดยการเข้า
อบรมตามโครงการคูปองครูและการอบรมผ่าน TEPE Online และการเข้ารับการอบรมตามโครงการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่าง
เพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน โดยการสร้างศาลาพักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามอาคารต่างๆ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เห็นได้จากการการ
ปรับปรุงห้องพิเศษและห้องเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และ
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
                                                                

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  
โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงานกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ ครูและ
นักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมีโครงการพัฒนา



 
ห้องเรียนคุณภาพ ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย และมีการทดสอบ
ด้วยระบบ ICT ผ่านโปรแกรม Moodel ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียน
เป็นพ้ืนฐาน มีการจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) นอกจากนี้ครูทุกคนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการจัดชั่วโมง PLC 
                                                    
   ด้านนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยได้เหมาะสม    ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนท าการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยจากแบบทดสอบของสถานศึกษา
และผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิด ค านวณได้อย่างเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนท าการทดสอบการคิดค านวณ จากแบบทดสอบของสถานศึกษา
และผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีผลการ
ทดสอบการสนทนาภาคปฏิบัติในระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนทุกห้อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน   ห้องละ 1 โครงงาน พร้อมมี
การจัดแสดงผลงานและผ่านเกณฑ์การประเมินโครงงานในระดับดี ขึ้นไป  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 
3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล จะเห็นได้จากโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการอบรม
นักเรียนทุกระดับชั้น จากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทุกรายวิชาและมีผลงานการรายงานการสืบค้นข้อมูลนั้น 
และผ่านการประเมินการรายงานข้อมูลในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด เห็นได้จากการประเมินการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนประจ าปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 
  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เห็นได้จากรายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งนักเรียนมีผลการประเมินใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เห็นได้จากการจัดท าโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ร่วมกิจกรรมร าบวงสรวงปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ ร่วมขบวนแห่และร่วม
แสดงแสงเสียงในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงทุกปี นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์ละ 1 วัน 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เห็นได้
จากการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริตส์มาส กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จะเห็นได้จากรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน



 
ประจ าปี เทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เห็นได้จากการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยให้นักเรียนท าความสะอาดและพัฒนาเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบห้องละ 1 เขต โดยท าทุกเช้าก่อนเข้าแถว มีการประเมินให้คะแนนจากคณะกรรมการ เพ่ือมอบ
รางวัลให้กับห้องเรียนที่ดูแลเขตพ้ืนที่ได้ดีที่สุด 3 อันดับ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่างๆ ภายในชุมชน 
                                                     
  
 
 
4.2  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-net 3 ปีย้อนหลัง 
 

สาระฯ 
ม.3 ม.6 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

วิทยาศาสตร์ 32.36 29.55 32.54 31.03 27.11 24.60 
คณิตศาสตร์ 25.89 23.43 22.82 20.2 17.86 21.41 
ภาษาไทย 42.78 44.42 47.99 44.54 41.64 38.73 
สังคมฯ 47.36 - - 32.43 29.06 31.90 
ภาษาต่างประเทศ 28.17 28.05 28.04 23.85 21.64 25.13 

  
 4.3  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ 

น ้าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10 9.94 ดีมาก 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน 20 10.80 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10 9 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกัน 5 4.94 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี 11 ผลงานการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่าชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตาราฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาเป็นเลิศ 

5 5 ดีมาก 

รวมคะแนน 100 88.71 ดี 
                      
 สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
  สภาพปัญหา 
  สถานศึกษาอยู่ห่างจากโรงเรียนประจ าอ าเภอประมาณ ๑๕ กม. อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ ๕๕ กม.  
ประชาชนนิยมส่งบุตรหลายเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
 จุดแข็ง 
 ๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความใฝ่รู้  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่
ดีคิดเป็น  ท าเป็น  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.  ครูมีความรู้  ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า   มีความสามารถในการบริหารจัดการ  สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของการจัดตั้งสถานศึกษา  พัฒนาการยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  มีจิตสาธารณะเป็นอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน  และพัฒนาจุดเน้น  จุดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  การพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมน าความรู้  และสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  
สถานศึกษาก าหนดโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลเป็นโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  และ
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีความและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรไม่อยู่ในระดับดี  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับ  พอใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
บทที่ 2 

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  เป็นจุดมุ่งปลายทางที่โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่
ความส าเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ เป้าประสงค์   กลยุทธ์   
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
3.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
4.  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ 
1. โรงเรียนประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 



 
3.  ปลูกฝังนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
4. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

อัตลักษณ์  
     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  มีจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์    
 “อนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

เรื่อง การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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 
(หอ้งสมุด 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 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-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.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี 
   ตามท่ีสถานศึกษาก 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 
 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

 ๒๕๖๕ 1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

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

-งานบริหารวิชาการ 
 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
- 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 

ยอดเยีย่ม 
 

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 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๔.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่
หมวกกันน็อค 

ยอดเยี่ยม 
 

  

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

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศกึษา พละศึกษา  
-โครงการขับขี่ปลอดภัย 

-งานบริหารงานทั่วไป 
 

-หัวหน้ากลุ่มสาระ 
สุขศึกษาฯ 
-งานบริหารงานทั่วไป 
 



 

 

 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
     ปี    
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชัดเจน 
 

๒๕๖๒ โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 ๒๕๖๓ โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 ๒๕๖๔ โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 ๒๕๖๕ โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
 

-กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 



 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2.มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

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

ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณ 
-งานบรหิารวิชาการ 
 
-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.โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
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
ทุกกลุม่เป้าหมาย 

๒๕๖๒ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 
 

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

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานบริหารวิชาการ 
 

 ๒๕๖๓ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
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 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๓ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๔ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๕ ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

ยอดเยี่ยม -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-บริหารงานบุคคล 
-บริหารงานงบประมาณ 



 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

5.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๒๕๖๒ ๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสะอาด 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 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๒๕๖๒ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมตามแนวคิด Active 
learning 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๓ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมตามแนวคิด Active 
learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๔ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมตามแนวคิด Active 
learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 

 ๒๕๖๕ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมตามแนวคิด Active 
learning 

ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 

-บริหารงานบุคคล 
-งานบริหารวิชาการ 



 

 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒๕๖๒ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

 ๒๕๖๔ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ปี

การศึกษา 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ระดับ
คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-บริหารงานงบประมาณ 

3.มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๒๕๖๒ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๓ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 



 

 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานสถานศึกษา 

เป้าหมาย
ระดับ

คุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3.มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๒๕๖๔ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(ห้องสมุด 3 ดี) 
 

-งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
-งานห้องสมุด 

 ๒๕๖๕ ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน 
๒.ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

-โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
-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 กลุม่สาระ 
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 
 
-หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 

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 
 



๓๐ 
 

บทที่ 3  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 
 

1.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 
ความหมาย / ความเป็นมา / ลักษณะทั่วไปของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ วิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านและ

ประสบการณ์ อ่ืนๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ภูมิปัญญา ( Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และ

ความสนใจในการแก้ปัญหาของมนุษย์  
ความหมายของภูมิปัญญาไทย  
จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมค าว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ ดังนี้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน( Popular Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบ
ทอดกันมา อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้ และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ 
เพ่ือการด ารงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์จึงตกทอดเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิธีของ
ชาวบ้าน ( ยิ่งยง เทาประเสริฐ)  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานค าสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและ 
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
ความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกได้ 3 
ลักษณะ คือ  

1. ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม  
2. ภูมิปัญญาเก่ียวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
3.  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพ่ือตนเอง 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด ารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจาก การสะสม  

ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง จน
เกิดหลอมตัวเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเอง ที่สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมา 
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ในการแก้ปัญหาของการด ารงชีวิต  

ลักษณะของแหล่งเรียนรู้   จัดได้ 3 ประเภท คือ  
1. แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา แม่น้ า ทะเล น้ 

าพุรอน ปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก แดดออก น้ าท่วม ความแห้งแล้ง  
2. แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือสร้างขึ้น ซึ่งมีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษา 

หาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว  
3. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนผู้รู้ 

ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแขนงต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งสถานที่ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงาน หรือองค์กร 
ต่างๆ ในท้องถิ่น  

 
 

 



๓๑ 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขตขวางกั้น 

สภาพดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเป็นสภาพที่เอ้ืออ านวยในการรับและ 
ถ่ายโยงเอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการด าเนิน 
ชีวิต อย่างมิได้มีการปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท าให้
ชุมชนชนบทประสบปัญหาดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม อย่าง
กว้างขวาง การพยายามใช้กลไกลทางการศึกษาจากเง่ือนไขที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความ
ต้องการ ของท้องถิ่น เป็นช่องทางในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์ ตัวเองใน
การยืนหยัดอยู่รอดได้ ท่ามกลางกระแส การล่มสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว มา
สู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกต์ปรับปน ภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่ เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด น ามาซึ่งดุลยภาพที่สงบสันติสุข ของบุคคล 
ชุมชนและชาติ  

ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  
1. เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
2. เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย  
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์  
5. เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
6. เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล  
7. เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง  
8. เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่าคนในชุมชนหรือผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การจัดกระบวนการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจน 

 
 2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก  

ชื่อ-สกุล สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
พระครูพิทักษ์  ธรรมรังษี พระพุทธศาสนา การเรียน -สอบธรรม

ศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

นายชาตรี  ตะโลปะรัง การเขียนไหลายบ้านเชียง ศิลปะ 
นางรัตน์ดา  พลสิมมา การปั้นหม้อ ศิลปะ 
นางวงเดือน  ชมภู การปั้นหม้อ ศิลปะ 
นางล าไพร  พูลพุทธา จักสาน การงานอาชีพ 
นางสุนทรี  มัญญหงษ์ ทอผ้า การงานอาชีพ 
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3. การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
        3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1 ห้องดนตรี อาคาร 1 
2 ห้องนาฏศิลป์ อาคารคหกรรม 
3 ห้องสมุด อาคาร 2 
4 ป้ายนิเทศ ทุกอาคารเรียน , ลานพระ 
5 ห้องค้นคว้าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี อาคาร 2  
6 พิพิธภัณฑ์แบบจ าลองบ้านไทพวน ลานสะเดา 
7 ห้องเรียนภาษาเวียดนาม อาคาร 2  
8 ห้องจริยธรรม  อาคาร 1 
9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 

10 ห้องปฏิบัติการ เคมี อาคาร 1 
11 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1 
12 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 
13 ห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์  อาคาร 1 
14 ห้องอาเซียน อาคาร 2 
15 ห้องเรียนอุสาหกรรม อาคารอุตสาหกรรม 
16 ห้องปั้นหม้อ  เขียนไห อาคารอุตสาหกรรม 
17 ห้องจักสาน อาคารเรียนชั่วคราว 
18 ห้องคหกรรม -อาหาร อาคารคหกรรม 
19 ห้องเรียนรวม  อาคาร 2 

 
       3.2  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1 ปั้นหม้อ บ้านค าอ้อ 
2  เขียนไหลาย บ้านปูลู 
3 สานกระติบข้าว + จักสาน  บ้านดงเย็น 
4 ทอผ้า บ้านเชียง 
5 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง บ้านเชียง 
6 หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน บ้านเชียง 
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บทที่ 4 

บทบาทของผู้มีหน้าทีจ่ัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 1.1  บทบาทของผู้บริหาร  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไป
ยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปสรุปพอสังเขปได้ดังนี้  

งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
การวิจัย และพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
การนิเทศการศึกษา 
การพัฒนาระบบการประกัน  คุณภาพ  ภายใน
สถานศึกษา 
การส่งเสรมิความรู้ด้าน  วิชาการแก่ชุมชน 
การประสานความร่วมมือใน 
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การส่งเสรมิและสนับสนุนงาน วิชาการ 
แก่สถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
การจัดท าส ามะโนผู้เรยีน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 
การแนะแนวการศึกษา 

 การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณ 
 การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใช้เงินและ 
ผลการด าเนินงาน 
 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
 การบริหารการเงิน 
 การบริหารบัญชี 
 การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
 การจัดระบบการควบคุมใน 
    หน่วยงาน 
 

การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
การเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 
   ในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินยั 
การส่งเสรมิสนับสนุนและประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
งานบริการสาธารณะ 
การด าเนินงานธุรการ 
งานเลขานุการ  
การประสานและพัฒนา 
   เครือข่ายการศึกษา 
 

การจัดระบบการบรหิารและ 
   พัฒนาองค์กร 
งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรยีน 
งานดูแลอาคารสถานท่ีและ 
    สภาพแวดล้อม 
งานส่งเสริมกิจการนักเรยีน 
การส่งเสรมิและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
การจัดรถรับส่งนักเรียน 
งานโภชนาการ 
งานอนามัยโรงเรียน 
งานส่งเสริมกิจการนักเรยีน 
งานประสานราชการกับเขตพืน้ท่ี
การศึกษาและหน่วยงาน อ่ืน 
งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 



 
 
1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
   
 1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนการ 
    ปฏิบัติงาน  
   1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
   1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ  
        ภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
        ตามแผน  
   2.2 ความมุ่งม่ันกระตือรือร้นในการ 
        ปฏิบัติงาน  
    2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ 
         พัฒนางาน  
    2.4 การยึดหลักการประหยัดในการ 
         ปฏิบัติงาน  
    2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิม 
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

1 ความสามารถในการสร้างระบบ  
   การให้บริการ  
   1.1 การศึกษาความต้องการของ 
        ผู้รับบริการ  
   1.2 การจัดระบบการให้บริการ 
        บนพื้นฐานของข้อมูลความ 
        ต้องการ 
2 ความสามารถในการให้บริการ  
    2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ 
        กระตือรือร้นในการให้บริการ  
    2.2 การศึกษาผลการให้บริการ 
        เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ 
        ให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
   1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ 
        ตนเอง  
    1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสม 
        กับจุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ 
    สื่อสาร  
    2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ่าน 
         และการฟัง  
    2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ 
         ยกตัวอย่าง  
    2.3 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การแสวงหาความรู้  
    3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ 
         อ่านและการฟัง  

1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ 
  ปฏิบัติงานเป็นทีม  
  1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
       รว่มกับผู้อ่ืน  
  1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
  2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ 
       ปฏิบัติงาน  
   2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
        ตามบทบาทหน้าที่ของตน 
    2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้
ตาม 
         ได้เหมาะสมกับบทบาท  
    2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ 
        แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
 

 

 



 
 
1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
    2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน 
        เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
    3.1 ความถูกต้องของผลการ 
         ปฏิบัติงาน 
    3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผล 
         การปฏิบัติงาน 
 

     3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ 
         ยกตัวอย่าง  
     3.3 ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ 
  เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
   โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
   4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ 
       หลากหลาย  
   4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ 
        เหมาะสม  
    4.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
         ร่วมงาน  
5 ความสามารถในการประมวลความรู้ 
  และน าความรู้ไปใช้  
  5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ 
       ความรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน  
   5.2 การน า และการผลิตนวัตกรรม และ 
      เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

       2.5 การสนับสนุนให้ก าลังใจ  
            ยกย่อง ให้เกียรติผู้อ่ืนใน 
            โอกาสที่เหมาะสม 
 
 

 

 

  



 
 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา 
  หลักสูตร  
  1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  
  1.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
  หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  
  1.3 การน าผลการประเมินการจัดการ 
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและ 
 พัฒนาหลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
  ( ) ภาษาไทย  
  ( ) คณิตศาสตร์ 
  ( ) วิทยาศาสตร์ 
  ( ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1. ความสามารถในการปลูกฝัง 
   คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 การจัดกิจกรรมได้ 
หลากหลาย เหมาะสมกับ 
        ธรรมชาติของผู้เรียน  
    1.2 การจัด หรือสอดแทรก 
         คุณธรรมจริยธรรมได้ 
        สอดคล้องกับสาระการ 
        เรียนรู ้
2. ความสามารถในการพัฒนา 
   ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิต  
    2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย 
เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
 

1. ความสามารถในการจัด 
  บรรยากาศการเรียนรู้  
  1.1 การจัดกิจกรรม หรือ 
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า 
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวข้องกับบทเรียน 
  1.2 การจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
   1.3 การจัดมุม 
ประสบการณ์ และสื่อที่ 
 เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ 
 ผู้เรียน  
   1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 

1. ความสามารถในการ 
   วิเคราะห์  
    1.1 การวิเคราะห์สภาพ 
 ปัจจุบัน ปัญหา  จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
     1.2 การวิเคราะห ์
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ความสามารถในการ 
สังเคราะห์  
   2.1 การจัดท าแผนงาน/ 
โครงการเพื่อการ 
จัดการเรียนรู้ 
   2.2 การบูรณาการ
ความรู้ทั้งภายใน และ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. ความสามารถในการ 
น าชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมสถานศึกษา  
   1.1 การประสานให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ของสถานศึกษา 
   1.2 การจัดกิจกรรม 
เพ่ือบริการชุมชน 
ให้เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้  
และสันทนาการ 
2. ความสามารถในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมของ 
ชุมชน  
 

 

 

 



 
 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

    ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา  
    ( ) ศิลปะ 
    ( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
    ( ) ภาษาต่างประเทศ 
    ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

    2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 ได้พัฒนาสุขภาพจิต เพ่ือ 
การด ารงชีวิตที่ดี 
     2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  
       2.4 การจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
       2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
ติดตามความเคลื่อนไหว 
ของเหตุการณ์ในสังคม 
3 ความสามารถในการปลูกฝัง 
ความเป็นประชาธิปไตย  
   3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

2. ความสามารถในการจัดท า 
   ข้อมูลสารสนเทศและ  
    เอกสารประจ าชั้นเรียน/ 
    ประจ าวิชา  
   2.1 การจัดท าข้อมูล 
        สารสนเทศของนักเรียน 
        เป็นรายบุคคล 
    2.2 การน าข้อมูล 
        สารสนเทศไปใช้ในการ 
        บริหารจัดการชั้นเรียน  
    2.3 การน าข้อมูลจาก 
         ฐานข้อมูลไปใช้ 
        ประโยชน์ในการบริหาร 
        จัดการชั้นเรียน 
3. ความสามารถในการก ากับ 
ดูแลชั้นเรียน  

    2.3 การบูรณาการสาระ 
         การเรียนรู้ ให้ 
         สอดคล้องกับวิถี 
        ชีวิตประจ าวัน.  
3. ความสามารถในการ 
   เขียนเอกสารทางวิชาการ 
   3.1 บทความ  
    3.2 คู่มือการเรียนการ 
         สอน 
    3.3 ต ารา 
    3.4 หนังสือ 
    3.5 รายงานทาง
วิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
   4.1ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบวิธีวิจัย 
 

    2.1 การร่วมมือกับ 
        ชุมชนเพ่ือป้องกัน 
        และแก้ปัญหา 
         เกี่ยวกับการ 
         อนุรักษ์พลังงาน 
         และสิ่งแวดล้อม 
     2.2 การร่วมมือกับ 
         ชุมชนเพ่ือป้องกัน 
         และแก้ปัญหา 
         เกี่ยวกับเยาวชน 
 
 

 

  



 
 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ 
   เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
        อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่ 
        สอดคล้องกัน  
   3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การ 
        ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น  
        ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
    3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือก 
        เรียนตามความสามารถและความ 
        สนใจ 
 

    3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
        ส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็น และ ในการ 
        ปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 
    3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
         รู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองใน 
        การตัดสินใจ 
    3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
        ความตระหนักในเรื่องสิทธิ 
        มนุษยชน 
4. ความสามารถในการปลูกฝัง 
    ความเป็นไทย  
    4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
       ไทย ค่านิยม และ  
       เอกลักษณ์ของชาติ 

   3.1 การจัดกิจกรรมให้ 
       ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
       ก าหนดกฎ กติกา  
       ข้อตกลง ส าหรับใช้ 
       รว่มกันในชั้นเรียน 
  3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรม 
       ด้านระเบียบวินัยใน 
       ชั้นเรียน 

 
 

   4.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
   4.3 การวิจัยเพื่อสร้าง 
        องค์ความรู้ 
   4.4 การวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

 

 

 



 
 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

 
การวิเคราะห์                    

สังเคราะห์และการวิจัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 
   3.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
        เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่ 
       หลากหลาย 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
     นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
    4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
     4.2 การออกแบบ และการสร้าง 
         นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
     4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา 
          นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ  
         เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด  
   และประเมินผลการเรียนรู้  

   4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ 
        ตนตามวัฒนธรรม และ 
        ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการจัดระบบ 
   ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
   5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่าง 
        ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
    5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ 
        หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
    5.3 การแนะแนว และให้ 
        ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่ม 
        ดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี 
        ปัญหา 
    5.4 การติดตามประเมินผล
การแนะแนว และให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้เรียน 

   

     

  

 



 
 
  2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

 
การวิเคราะห์                    

สังเคราะห์และการวิจัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 
     5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ 
           จริง 
      5.2 การสร้างและหาคุณภาพ 
           เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
      5.3 การน าผลการประเมินไปใช้ 
          ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
          เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.5 การจัดท าระบบเพ่ือ 
         ป้องกันปัญหาที่อาจเกิด 
         ขึ้นกับผู้เรียน 
 

   

 

 



 
 
 .  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ 
  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
4.ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                             
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆ 
   อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม 
   และการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                                                                        
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 

.-เกียรติบัตร 

-วุฒิบัตร 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-วิจัยชั้นเรียน 

-รายงานการประเมินตนเอง 

-รูปถ่าย 

-รายงานการอบรม สัมมนา 

-รายงานโครงการ 

-ผลงานครู นักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
    1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
   1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคม  
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
   2.1ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง 
        รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
    2.2ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืนและมีสุนทรียภาพดี                                                              
 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
     3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ 
           ด้วยตนเอง                                  
     3.2ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม                                      
     3.3ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้    
      4. ผู้เรียนคิดเป็น                                                                  
   4.1 ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                     
   4.2 ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์   
   4.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา          
                                          
  

 1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
 2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
 3. เชื่อฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 
 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
 5. มีความกตัญญู  
 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 
 7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
 8. รู้จักประหยัด และอดออม 
 9. มีความซื่อสัตย์  และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ 
10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 
 
 

 
 
 



 
 
 2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
    2.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา  

1 การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2 การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน  
3.การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน เช่น งานบ้าน งานเกษตร งานก่อสร้าง  
   เป็นต้น 

 
2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       1 มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
       2 มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
       3 มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       4 มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     5 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  
วิทยากร  และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 
     

       1.มีส่วนรว่มจัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 
      2.มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก
ของสถานศึกษา 
       3.มีส่วนรว่มติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
      4.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-
จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       5.มีส่วนรว่มเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       6.มีส่วนรว่มเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างของสถานศึกษา 
        

       1.มีส่วนรว่มให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
       2.มีส่วนรว่มพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
       3.มีส่วนรว่มในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของสถานศึกษา 
       4.มีส่วนรว่มวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 
       5.ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

1.มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 2.ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุน
การด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน  หน่วยงาน
อ่ืน ๆ 
  4.มีส่วนรว่มจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
   5.ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
   

 



 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
     6 มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน 

7.มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา  โดยระดมจากชุมชน 
        

 6.มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สถานที่ท ากิจกรรมของชุมชน 

          
 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       7 มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
     8 มีสว่นร่วมเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้แก่นักเรียน 
     9 มีสว่นร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ  
การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
     10  มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

 

       8.มีส่วนรว่มรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
        9.มีส่วนรว่มเสนอแนะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
       10.มีส่วนรว่มในการก ากับติดตาม
การท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 

   7.สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
  8.สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี 
การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการ
ด้านวิชาการ 
 9.สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์   
แนะแนว    
 10.มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น 
 11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา  
 ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   

           



 
 
 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
        

 

    12.มีส่วนรว่มจัดท าโครงการต่าง ๆ 
เช่น การป้องกันสารเสพติด  สื่อลามก 
การพนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
  13.มีส่วนรว่มระดมความร่วมมือใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษารวมทั้งการ
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
 14.มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
  15.มีส่วนรว่มในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 

 
 

 



 
 

บทที่ 5 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 
1.  การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๑๐๙ 
๘๒ 
๙๐ 

๙๐ 
2๐๕ 
๘๐ 

๙๐ 
๘๘ 
๑๐๐ 

๙๐ 
๘๙ 
๘๘ 

รวม ๒๘๑ ๒๗๕ ๒๗๘ ๒๖๗ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๓๙ 
๓๘ 
๓๒ 

๓๐ 
๓๘ 
๓๘ 

๔๐ 
๓๐ 
๓๘ 

๔๐ 
๓๘ 
๓๐ 

รวม ๑๐๙ ๑๐๖ ๑๐๘ ๑๐๘ 
รวมทั้งสิ้น ๓๙๐ ๓๘๑ ๓๘๖ ๓๗๕ 

 
2.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนนักเรียน ม.ต้น  ๙๘๓,๕๐๐ ๙๖๒,๕๐๐ ๙๗๓,๐๐๐ ๙๓๔,๕๐๐ 
2. จ านวนนักเรียน ม.ปลาย  ๔๑๔,๒๐๐ ๔๐๒,๘๐๐ ๔๑๐,๔๐๐ ๔๑๐,๔๐๐ 

รวม ๑,๓๙๗,๗๐๐ ๑,๓๖๕,๓๐๐ ๑,๓๘๓,๔๐๐ ๑,๓๔๔,๙๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕,๔๙๑,๓๐๐ 

 

3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
1. การจัดการเรียนการสอน  ๓๘๗,๔๙๖ ๓๘๗,๔๙๖ ๓๘๗,๔๙๖ ๓๘๗,๔๙๖ 
2. การเงินและพัสดุ   ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ 
3. บริหารงานบุคคล   ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ ๗๗,๔๙๙ 
4. บริหารทั่วไป    ๒๓๒,๔๙๘ ๒๓๒,๔๙๘ ๒๓๒,๔๙๘ ๒๓๒,๔๙๘ 
5. งบกลาง   ๖๖๒,๐๐๐ ๖๖๒,๐๐๐ ๖๖๒,๐๐๐ ๖๖๒,๐๐๐ 

รวม ๑,๔๓๖,๙๙๒ ๑,๔๓๖,๙๙๒ ๑,๔๓๖,๙๙๒ ๑,๔๓๖,๙๙๒ 
รวม 4 ปีการศึกษา ๕,๗๔๗,๙๖๘ 

 
 



 
 

บทที่ 6 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆภายในแผน การก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะ
คร ู

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง 
ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มี
อยู่แล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้ 

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามแผน 
                      8.มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

9.มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี 
ความเป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม
ตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10.มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ 
ครตูามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

11.มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผน 

12.มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง 
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

13.มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ 

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา 
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา     
4 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

(4) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า               
ปีการศึกษา 
 
 


