
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาการศกึษา 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนเทพสถติวทิยา อาํเภอเทพสถติ จังหวดัชยัภูม ิ

สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๐ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 

 

 
 



 

 

บนัทกึการใหความเหน็ชอบแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนเทพสถติวิทยา  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖  

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนเทพสถติวทิยา 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทพสถิตวิทยามีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝายโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และเห็นรวมกันวาเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนและ
ชุมชน ใหสอดคลอง ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเรงดวนของรฐับาล และสอดคลองกับสถานภาพของโรงเรียน  
 

                         ลงช่ือ………………………………………. 
                       (นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย  
                  ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                        โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํนาํ 
   
 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อ
เปนกรอบทิศทาง และแนวทางพัฒนาการศึกษา มีสาระสําคัญประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพและการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน และ
ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความสําเร็จ ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ โดยเกิดจากการระดม
ความคิดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน  

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเปน
กรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางเปนรูปธรรม 
สามารถนําไปสูเปาหมายความสําเร็จตามท่ีมุงหวังทุกประการ 
 
 

    
     โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญั 
       

 
   เรือ่ง หนา 
 บันทึกการใหความเห็นชอบ ก 
 คํานํา ข 
 สารบัญ ค 
 สวนที ่๑ ขอมลูพืน้ฐานของโรงเรยีน ๑ 
  ประวัติโรงเรียน ๑ 
  ขอมูลท่ัวไป ๒ 
  เขตพื้นท่ีบริการ ๓ 
  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ๓ 
  วัตถุประสงคของสถานศึกษา ๓ 
  แผนท่ีโรงเรียน ๔ 
  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร ๕ 
  กลไกการปรับปรุงองคกร ๑๐ 
  ระบบโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ๑๑ 
  โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑๓ 
  ขอมูลบุคลากร ๑๔ 
  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช ๑๔ 
  แหลงเรียนรูภายนอก ๑๖ 
  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๖ 
  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน ๑๘ 
  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม (ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐ 
  ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ๒๕ 
 สวนที ่๒ ทศิทางการพฒันาคณุภาพและการวเิคราะหองคกร (SWOT Analysis) ๒๘ 
  ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ๒๘ 
  พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ๓๑ 
  แผนการศึกษาชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร ๖ ดาน ๓๒ 
  จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ๓๕ 
  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๘ 
  สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๓๙ 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สพฐ. ๔๕ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานของมัธยม ๔๙ 
  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๕๑ 
  กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ๕๙ 
  มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖๐ 

 
 



 

 

สารบญั(ตอ  
       

 
   เรือ่ง หนา 
 สวนที ่๓ การวเิคราะหสถานภาพของโรงเรยีน ๘๓ 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอม ๘๓ 
  กระบวนการประเมินสถานภาพสถานศึกษา ๘๔ 
  ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ๘๗ 
  กราฟแสดงสถานภาพโรงเรียน ๘๙ 
  การวางแผนงานตามวิสัยทัศน กลยุทธ และการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานของโรงเรียน ๙๐ 
  แผนท่ีกลยุทธ ๙๑ 
  ประเด็นกลยุทธ ๙๔ 
 สวนที ่๔ ยุทธศาสตรและตวัชีว้ดัความสําเรจ็ ๙๗ 
  กลยุทธท่ี ๑ ดานผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก ๙๗ 
  กลยุทธท่ี ๒ ดานกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน ๑๐๗ 
  กลยุทธท่ี ๓ ดานการพัฒนาองคกร ๑๑๖ 
  กลยุทธท่ี ๔ ดานทรัพยากรและงบประมาณ ๑๒๑ 
 คําสัง่โรงเรยีนเทพสถิตวิทยา ๑๒๔ 
 กรอบแผนเงนิและแผนงานปงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๒๘ 
 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนเทพสถิตวทิยา ๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที ่๑ 

ขอมูลพืน้ฐานของโรงเรยีน 

 

๑. ประวตัโิรงเรยีน 
 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต้ังอยูเลขท่ี ๑๒๗ หมูท่ี ๒ ถนนสุรนารายณ ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพ

สถิต  จังหวัดชัยภูมิ ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ประจํากิ่งอําเภอเทพสถิต เมื่อวันท่ี  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐  เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ตนแบบสหศึกษา  โดยใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๐๓  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๒๒ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ต. จํานวน ๑ หลัง มีหองเรียน ๘  
หองเรียน 

ปงบประมาณ ๒๕๒๕ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล.  จํานวนครึ่งหลัง มีหองเรยีน  
๘ หองเรียน 

ปการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโครงการท่ี  
๒ รุนท่ี ๑  (ม.พ.ช. รุน ๑  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล. เต็มหลัง อาคารโรงฝกงาน
เกษตรกรรมและคหกรรม จํานวน ๑ หลัง และหอประชุม จํานวน ๑ หลัง 

ปการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรียนขออนุญาตเปดสาขาท่ีบานยางเต้ียโคกรัง ช่ือ “โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  
(สาขายางเต้ียโคกรัง ” ปจจุบันคือโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนโรงเรียนนํา
รองหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียน “หองสมุดมีชีวิต”รุนท่ี ๕ เปนสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบและโรงเรียนตนแบบ โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกรอน ดวยวิถีพอเพียง 

ปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียน “หองสมุดมีชีวิต” รุนท่ี ๕ เปนสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบ และโรงเรียนตนแบบ ๖๐ โรงเรยีน โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกรอน ดวยวิถีพอเพียง 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือดิจิทัลเพื่อลดความเล่ือมลํ้าและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร (Perfect Smart Classroom  

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ จํานวน ๑หลัง 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดรับงบประมาณกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน ๑ สนาม 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดรับงบประมาณกอสรางโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ท่ีนั่ง จํานวน ๑ หลัง 
 วันท่ี ๑๕  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตงต้ังให  
นายสุวัฒน  พงศสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน    
เทพสถิตวิทยา 

วันท่ี ๑๐  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตงต้ังให  
นายอมร  ชัยวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนนางยางกลักพิทยาคม  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทพสถิต
วิทยา 
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตงต้ังให  
นางสาวพรณภัทร  พงษวรัชญพร ผูอํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทพ
สถิตวิทยา จนถึงปจจุบัน 

 



 

 

๒.  ขอมูลทัว่ไป   
  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต้ังอยูเลขท่ี ๑๒๗ หมูท่ี ๒ ถนนสุรนารายณ ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต  
จั งห วั ด ชั ย ภู มิ  ห ม าย เล ข โท ร ศัพ ท  ๐ ๔ ๔  - ๘ ๕ ๗ ๑ ๐ ๘   โท รสาร  ๐ ๔ ๔  - ๘ ๕ ๗ ๑ ๐ ๘   E-mail : 
thepsathitw@gmail.com web : http://www.thepsathitwittaya.ac.th/  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เข ต พื้ น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอน
ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  

  
                                                                    “โยคาเว ชายเต ภรู”ิ 
                                                               “ความรูเกิดมาจากการปฏบิตั”ิ 
 
  
 “                                                          “สงเสรมิการศกึษา เพือ่พฒันาชมุชน” 

 
                            เทา – ทอง 

                                                                 เทา  หมายถงึ  ความมัน่คง สม่าํเสมอ 
                                                                 ทอง  หมายถงึ  ความเจรญิรุงเรอืง 

 
 

    
 
 
 

                                อกัษรยอโรงเรยีน  ท.ว. 
 
 

                                                                  “ซือ่สตัยสจุริต มีจติอาสา” 
 
 

                                                                  “คุณธรรมนาํวชิาการ สถานศกึษาปลอดภยั” 
 
 

                                                                   “มุงผลสมัฤทธิ ์มีจติสาธารณะ” 
 
 

                                                                   “ทํางานเปนทมี” 
 

 

 

 

คตพิจนประจาํโรงเรยีน 

ปรัชญาโรงเรยีน 

สีประจําโรงเรียน 

สญัลกัษณโรงเรยีน 

อตัลกัษณของโรงเรยีน 

เอกลกัษณของโรงเรยีน 

คานยิมของโรงเรยีน 

วฒันธรรมองคกร 

mailto:thepsathitw@gmail.com
http://www.thepsathitwittaya.ac.th/


 

 

๓. เขตพืน้ที่บรกิารการศกึษา 
         ตําบลวะตะแบก        

๑. โรงเรียนบานชองสําราญ      
๒. โรงเรียนบานซับหม ี
๓. โรงเรียนบานวงัมน      
๔. โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
๕. โรงเรียนบานหวยฝรั่ง   
๖. โรงเรียนบานหวยเกตุ 
๗. โรงเรียนบานยางเต้ียโคกรัง สาขาบานหนองหินสามัคคี 
๘. โรงเรียนบานซับไทร 
๙. โรงเรียนบานโคกไค 
๑๐. โรงเรียนมงคลศึกษา 
๑๑. โรงเรียนซบัถาวรพฒันา 
๑๒. โรงเรียนบานดงลาน 
๑๓. โรงเรียนบานยางเกี่ยวแฝก 

๔. ขอมลูเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา 
 ช่ือ–สกุลผูบริหาร นางสาวพรณภัทร  พงษวรัชญพร การศึกษาสูงสุด ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

บริหารการศึกษาดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแตวันท่ี  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน  

๕. วัตถปุระสงคของสถานศกึษา 
 (๑) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล 
 (๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย / เปาหมายของหลักสูตร 
 (๓) เพื่อพัฒนาผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนบุคลากรมืออาชีพ   
มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

๖. แผนทีโ่รงเรยีน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คตพิจน        “โยคาเว ชายเต ภรูิ”   ความรูเกิดจากการปฏิบัติ 

อตัลกัษณของโรงเรยีน      “ซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา” 

เอกลกัษณของโรงเรยีน     “คุณธรรมนําวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 

คุณธรรมอตัลกัษณของโรงเรยีน   “ซื่อสัตย มีวินัย ใจอาสา”  

คานยิมองคกร                       “มุงผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 

วฒันธรรมองคกร   “ทํางานเปนทีม” 

 

๗. วิสยัทัศน พนัธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตร ของโรงเรยีนเทพสถติวทิยา 

วสิัยทัศน (VISION) 

“ผูเรยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานวฒันธรรมไทย” 

พนัธกจิ        

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 
๒. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
๔. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. สรางเครือขายวัฒนธรรม 

เปาประสงค   (GOALS) 

๑. ผูเรียนเปนเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอยางนอย ๒ ภาษา ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  
รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

๒. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
๔. ผูเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โรงเรียนดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมไทยในทุกระดับ 

 
 
 
 

 
สมรรถนะหลกัของโรงเรยีน 

๑. การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพดวย WT MODEL 
๒. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

มาตรการสงเสรมิ 

๑. โครงการคายวิชาการ 

๒. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 
 
 



 

 

การจัดทํากลยุทธเพื่อใหไดทิศทางและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน โรงเรียนเลือกโอกาสเชิงกลยุทธและความเส่ียง 
ท่ีผานการประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน จากการประเมินสภาพขององคกร ใชหลัก SWOT Analysis 
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธไดนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะห จุดแข็ง(S จุดออน (W) โอกาส(O  และ
อุปสรรค(T มารวมกันประมวลผลและวิเคราะหสรุปเปนโอกาสเชิงกลยุทธ ( Strategy Opportunity) ท่ีสําคัญ 
 
 
                               O    โอกาส     
                                                  ( OP Portunity  ) 
      
 
                                                 ๓.๙๗ 
                                                    
                               Star                                                                                
                                                                                              
                           
 ๔.๕๖                                                                               ๒.๘๘ 
    S  จดุแขง็ (Strength)                                               W   จุดออน (Weakness  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                       
 
 
 
                                                   ๓.๓๘ 
                                               T                                  
                                   อปุสรรค (Threate                          

ภาพประกอบผลการประเมนิสถานภาพขององคกร 
 

การประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนตกตาํแหนง  ( Star )   
                หมายความวา โดยรวมปจจัยภายนอกเปนโอกาสท่ีพรอมใหการสนับสนุนจากผูรับบริการ และปจจัย
ภายในมีความเขมแข็ง ดวยระบบองคการ ท่ีมีกฎระเบียบและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน นําระบบ ICT 
และนวัตกรรมการทํางานดวยระบบออนไลนมาใชในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีมและมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

แผนทีก่ลยทุธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธ 
กลยุทธท่ี ๑ ดานผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก  
กลยุทธท่ี ๒ ดานกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  
กลยุทธท่ี ๓ ดานการพัฒนาองคกร 
กลยุทธท่ี ๔ ดานทรัพยากรและงบประมาณ   

กลยทุธ 
๑. ดานผูเรยีนมศีกัยภาพเปนพลโลก 
  ๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
  ๑.๒ พัฒนาใหผูเรียนส่ือสารไดอยางนอย  ๒ ภาษา 

๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลิตงานอยางสรางสรรค นําเสนอเผยแพรและ
แลกเปล่ียนผลงานได 
๑.๔ สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สังคม      

 

 

 

 

สื่อสาร ๒ ภาษา

ลํ�าหน้าทางความคดิ

ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค์

บรูณาการ

การเรยีนรูต้ามแนวทาง

สะเตม็ศกึษา , IS๑-IS๓

ดแูลช่วยเหลอื

นักเรยีน
บรหิารดว้ยระบบ

คณุภาพ  

พฒันาครู ICT-KM-LO

ประกนัคณุภาพ

เป็นเลศิทางวชิาการคณุภาพผูเ้รยีน

กระบวนการ
จดัการศกึษา
ในโรงเรยีน

การพฒันาองคก์ร

ทรพัยากร&

งบประมาณ เครอืขา่ยร่วมพฒันา(Partnerships)

ร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม

โลก

(Strategy Map)   แผนที�กลยทุธ์

ทัว่ถงึ/คุม้คา่

 



 

 

๒. ดานกระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน 
  ๒.๑ จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
  ๒.๒ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๒.๓ พัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเอง 
                ของผูเรียน 
  ๒.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
  ๒.๕ นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 
  ๒.๖ ดําเนินการจัดทําวจัิยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนท้ังดานการบริหารจัดการ 
                และการจัดการเรียนการสอน 

 ๒.๗ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผล 
๓. ดานการพฒันาองคกร 
  ๓.๑ พัฒนาครูใหใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  ๓.๒ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
  ๓.๓ พัฒนาครูใหสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  
  ๓.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการดวยขอมูล 
                สารสนเทศ 

๓.๕ บริหารจัดการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอ 
๔. ดานทรพัยากรและงบประมาณ 

๔.๑ พัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ 
๔.๒ พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

๘. กลไกการปรบัปรงุองคกร นาํไปสูการปฏิบตัใินการประเมนิพฒันาองคกร 

         โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ WT MODEL เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนโรงเรียนท่ีวา 
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย W หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
คือ ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) T หมายถึง วัฒนธรรมไทย (Thailand Culture) คือ การ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย จึงนําอักษรภาษาอังกฤษตัวหนามาต้ังช่ือนวัตกรรมเปนการบริหารดวยระบบคุณภาพดวย 
WT MODEL โดยอาศัยหลักการและแนวทางในการบริหาร ดังตอไปนี้  ๑) เกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA ประกอบดวย ๗ หมวด ๒ หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบท่ี
สําคัญ ๖ ประการ และ ๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม โดยใชการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
ปรับปรุงผลการดําเนินการ มีองคประกอบสําคัญในการนําสูการปฏิบัติดวยวงจรคุณภาพ PDCA  
 

 
 

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ WT MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

๙. ระบบโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 

    โรงเรียนเทพสถิตวิทยาไดจัดระบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษาออกเปน  ๔  กลุมงาน  ดังนี ้

   (๑) กลุมบริหารวิชาการ 

   (๒) กลุมบริหารงบประมาณ 

   (๓) กลุมบริหารงานบุคคล  

   (๔) กลุมบริหารท่ัวไป 

๑. กลุมบรหิารวชิาการ มงีานรับผิดชอบดังนี ้

  ๑.๑ การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ 

หลักสูตรทองถ่ิน 

๑.๒ การวางแผนงานดานวิชาการ 

๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๑.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

๑.๖ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

๑.๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

๑.๘  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

๑.๙  การนิเทศการศึกษา 

๑.๑๐ การแนะแนว 

๑.๑๑ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

๑.๑๒ การจัดทําสํามะโนผูเรียนและการรับนักเรียน 

๑.๑๓ การทัศนศึกษา   

๒.  กลุมบรหิารงบประมาณ มงีานรับผิดชอบดังนี้ 

  ๒.๑ การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

๒.๒ การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

๒.๓ การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

๒.๔ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ 

๒.๕ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

๒.๖ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๒.๗ การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 

๒.๘ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๒.๙ การวางแผนพัสดุ 

๒.๑๐ การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 

๒.๑๑ การจัดหาพัสดุ     

 

 



 

 

๓. กลุมบรหิารงานบคุคล 

๓.๑ การวางแผนอัตรากําลัง 

๓.๒ การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๓ การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

๓.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

๓.๕ การลาทุกประเภท 

๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓.๗ การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๓.๘ การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

๓.๙ การรายงานการดําเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

๓.๑๐ การอุทธรณและการรองทุกข 

๓.๑๑ การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

๓.๑๒ การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓.๑๓ การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

๔. กลุมบรหิารทัว่ไป 

  ๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือขายขอมลูสารสนเทศ 

๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

๔.๔ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

๔.๖ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๔.๗ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๔.๘ ดําเนินงานธุรการ 

๔.๙ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

๔.๑๐ งานกิจการนักเรียน 

๔.๑๑ การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐. โครงสรางเวลาเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

กลุมสาระการเรยีนรู/กจิกรรม เวลาเรยีน 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน ระดบัมัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

กลุมสาระการเรยีนรู ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๒๔๐ (๖ นก  

คณิตศาสตร  ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๒๔๐ (๖ นก  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๒๔๐ (๖ นก  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก  ๑๖๐ (๔ นก  ๑๖๐ (๔ นก  ๓๒๐ (๘ นก  

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๑๒๐ (๓ นก  

ศิลปะ ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๑๒๐ (๓ นก  

การงานอาชีพ  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๑๒๐ (๓ นก  

ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๑๒๐ (๓ นก  ๒๔๐ (๖ นก  

รวมเวลา (พืน้ฐาน  ๘๘๐ (๒๒ นก  ๘๘๐ (๒๒ นก  ๘๘๐ (๒๒ นก  ๑,๖๔๐ (๔๑  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓๖๐ (๙.๐ นก  ๓๖๐ (๙.๐ นก  ๓๖๐ (๙.๐ นก  ๑,๗๘๐ (๔๓.๕  

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๘๐ (๒ นก  ๒๔๐ (๖ นก  

ฟสิกสเพ่ิมเติม - - - ๓๖๐ (๙ นก  

เคมีเพ่ิมเติม - - - ๓๖๐ (๙ นก  

ชีววิทยาเพ่ิมเติม - - - ๓๖๐ (๙ นก  

การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

(IS๑   

- ๔๐ (๑ นก  - ๔๐ (๑ นก  

การสื่อสารและการนําเสนอ (IS๒   - ๔๐ (๑ นก  - ๔๐ (๑ นก  

กจิกรรมพฒันาผูเรยีน ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๗๒๐ 

STEM ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/นักศึกษา

วิชาทหาร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน  

๔๐ ๒๐ ๔๐ ๑๐๐ 

(IS๓ ( Education and Social Service 

Activity  

- ๒๐ - ๒๐ 

กิจกรรมสวดมนตไหวพระสุดสัปดาห ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชัว่โมง 
รวม ๓ ป ไมนอยกวา 

๓,๖๐๐ ชัว่โมง 

 

 

 



 

 

๑๑. ขอมลูบคุลากรจําแนกตาม กลุมสาระการเรยีนรู/งาน/วฒุกิารศกึษา ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

● มีครูท่ีสอนวิชาตรงตามวิชาเอก    ๕๓ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

● มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด    -   คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐  

 

๑๒. ขอมลูดานอาคารสถานที่ แหลงเรยีนรูและการใช 

- อาคารเรียนถาวร แบบ ๑๐๖ ต. ปท่ีสราง ๒๕๒๑   จํานวน  ๑  หลัง 

- อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ ค. ปท่ีสราง ๒๕๒๕   จํานวน   ๑  หลัง 

- อาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ ล.(ปรับปรุงป๒๙ ปท่ีสราง ๒๕๓๙ จํานวน   ๑   หลัง 

- อาคารฝกงาน แบบ GEN H ปท่ีสราง ๒๕๒๖    จํานวน   ๑   หลัง 

- อาคารฝกงาน แบบ GEN I ปท่ีสราง ๒๕๒๖   จํานวน   ๑  หลัง 

- หอประชุมแบบ ๐๐๒(๒๕๒๑) ปท่ีสราง ๒๕๒๖   จํานวน   ๑   หลัง 

- หอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ปท่ีสราง ๒๕๕๘   จํานวน  ๑ หลัง 

- บานพักครู ปท่ีสราง ๒๕๒๑     จํานวน  ๒ หลัง 

- บานพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗     จํานวน   ๓  หลัง 

- บานพักครูแบบเรื่อนแถว ปท่ีสราง ๒๕๒๖    จํานวน  ๑ หลัง 

- บานพักครู ปท่ีสราง๒๕๒๖     จํานวน  ๑ หลัง 

- บานพักนักการภารโรง      จํานวน   ๓   หลัง 

- หอพักนักเรียนแบบกรมสามัญศึกษา ปท่ีสราง ๒๕๓๙  จํานวน  ๑ หลัง 

กลุมสาระการเรยีนรู/

งานทีป่ฏบิตั ิ

วฒุกิารศกึษา 

รวม ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ป.บณัฑิต ปรญิญาตร ี อนปุรญิญา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝายบริหาร 

กลุมสาระภาษาไทย 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 

กลุมสาระสังคมศึกษา 

กลุมสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ 

กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

กลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

๑ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

๒ 

- 

- 

๒ 

๑ 

๑ 
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๑ 

 

- 
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- 

- 

- 
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- 
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- 
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- 

- 

- 

๓ 

๒ 

๒ 

๑ 

 

- 

๑ 

 

- 
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- 
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- 
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- 

 

- 
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- 
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- 

 

- 

 

- 
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๕ 

๗ 

๑๓ 

๖ 

๓ 

 

๓ 

๕ 

 

๗ 

 

๑ 



 

 

- หองสวมแบบ ๖ ท่ีนั่ง ปท่ีสราง ๒๕๒๕    จํานวน   ๑   หลัง 

- หองสวมแบบ ๖ ท่ีนั่ง ปท่ีสราง ๒๕๔๐    จํานวน   ๑   หลัง 

- หองสวมแบบมาตรฐาน ๖ ท่ีนั่ง/๒๗ ปท่ีสราง ๒๕๔๑  จํานวน   ๑   หลัง 

- หองสวมแบบนักเรยีนหญงิ ๖ ท่ีนั่ง/๔๙ ปท่ีสราง ๒๕๕๙  จํานวน   ๑   หลัง 

- หองสวมแบบนักเรียนชาย ๖ ท่ีนั่ง/๔๙ ปท่ีสราง ๒๕๕๙  จํานวน   ๑   หลัง 

- ลานกีฬาอเนกประสงค ปท่ีสราง ๒๕๖๒    จํานวน   ๑   สนาม 

- ถังเก็บน้ําฝน ฝ.๓๓ ปท่ีสราง ๒๕๓๕    จํานวน   ๓   ชุด 

- หอสงน้ํา (ประปา ร.ร. ปท่ีสราง ๒๕๓๖    จํานวน   ๑   หอ 

- แท็งคเก็บน้ํา ปท่ีสราง ๒๕๓๕     จํานวน   ๑   แท็งค 

- สนามฟุตบอล       จํานวน   ๑   สนาม 

- สนามวอลเลยบอล      จํานวน  ๑  สนาม 

- สนามตะกรอ       จํานวน  ๑ สนาม 

- สนามบาสเก็ตบอล      จํานวน  ๑ สนาม 

- สนามฟุตซอล       จํานวน  ๑ สนาม 

- หองทดลองทางวิทยาศาสตร     จํานวน  ๔ หอง 

- หองคอมพิวเตอร      จํานวน  ๒ หอง 

- หองยุวพัฒน       จํานวน  ๑ หอง 

- หองดนตรี นาฎศิลป ทัศนศิลป     จํานวน  ๑  หอง 

- หองปฏิบัติการกลุมสาระ     จํานวน  ๘  หอง 

- หองแนะแนว       จํานวน  ๑ หอง 

- หองประชุม       จํานวน  ๒ หอง 

- หองสมุดมีชีวิต       จํานวน  ๑ หอง 

- หองพยาบาล       จํานวน  ๑ หอง 

- หองสํานักงานผูบริหาร      จํานวน  ๑  หอง 

- หองสํานักงานครู      จํานวน  ๔ หอง 

- หองระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน     จํานวน  ๑ หอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓. แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน 

แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน  

แหลงเรยีนรูภายนอก 
สถติกิารใชจาํนวนครัง้/ป 

ชื่อแหลงเรยีนรู 

๑. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานซับหมี  

ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๒. อุทยานแหงชาติปาหินงาม ต.บานไร อ.เทพสถิต  

จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๓. เขาพนมโดม ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๔. พระพุทธบาทเขายายหอม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต 

จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๕. เทพสถิตวินดฟารม ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๖. ชุมชนวัฒนธรรมชาวญัอกรุ ต.บานไร อ.เทพสถิต  

จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๗. โรงพยาบาลเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  

จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

๘. สถานีตํารวจภูธรเทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต 

จ.ชัยภูมิ 
ตลอดปการศึกษา/(กิจกรรมวันสําคัญ  

ปราชญชาวบาน/ภมูปิญญาทองถิน่ ผูทรงคณุวฒุ ิที่สถานศกึษา เชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาท่ี

รายงาน  

 พระครูปฏิภาณธรรมรส ผูรักษาการแทนเจาคณะอําเภอเทพสถิต วัดราษฎรศรัทธาธรรม  

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ใหความรูเรื่อง  คุณธรรม จริยธรรม 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป  

 คณะหมอพยาบาล โรงพยาบาลเทพสถิต ใหความรูเรื่อง  เพศศึกษา 

สถิติการใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน  ๑  ครั้ง/ป  

 เจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเทพสถิต  ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด    

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 

 เจาหนาท่ีอาสากูภัยจากเทศบาล  ใหความรูเรื่อง การปองกันอัคคีภัย    

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 

 เจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเทพสถิต  ใหความรูเรื่อง การขับข่ีปลอดภัย    

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 

 

 

 



 

 

๑๔. ขอมลูสภาพชมุชนโดยรวม  

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  โดยรอบโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน

ประกอบดวยหมูบานในเขตตําบลวะตะแบก เดิมเปนชุมชนเล็กๆของอําเภอบําเหน็จณรงค ตอมามีการต้ังท่ีวาการ

อําเภอเทพสถิต ซึ่งอยูในเขตพื้นท่ีหมู ๒ บานหวยเกตุ ตําบลวะตะแบก สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา สลับ

เนินเขา สูง-ตํ่า ประชากรอพยพมาจากแหลงตางๆ มาต้ังถ่ินฐานเปนหมูบาน ชุมชน มีพื้นท่ีประมาณ ๘๓,๔๑๒ ไร  

แบงเขตการปกครองออกเปน ๒๒ หมูบาน ประกอบอาชีพหลัก ไดแก ทํานา ทําไร พืชหลัก คือ มันสําปะหลัง ออย 

ขาว ขาวโพด พริก ดานปศุสัตว ไดแก การเล้ียงโคมนม โคเนื้อ ไก อาชีพเสริม ไดแก รับจาง ประชากรมีฐานะปาน

กลาง - ยากจน มีประชากรประมาณ  ๑๗,๐๐๐  คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ตลาด สถานท่ี

ราชการ  ชุมชน ไรออย ขาวโพด ภูเขา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ี

เปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ  ประเพณีไหวศาลเจา ประเพณีลอยกระทง  และประเพณีตามวันสําคัญทาง

พระพทุธศาสนา  

๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือ

ศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป  ๙,๙๐๐   บาท 

๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน โอกาสของโรงเรียน  คือ  มีแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย ท้ังดานธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และแหลงเรียนรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ดานสังคมเปนสังคม

ชนบทท่ียังมีความเกื้อหนุนกัน ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาคอนขางดี  ดานการบริหารจัดการ

โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบ  มีเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอระบบการบริหาร การจัด

สารสนเทศ และสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนท่ีคอนขางสะดวกบุคลากรมีความรับผิดชอบสูง  เสียสละ  

สามัคคีและทํางานกันเปนทีม 

ขอจํากัดของโรงเรียน คือ  ดานบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีประสบการณในการทํางานนอย ในเกือบ

ทุกวิชาเอก เมื่อพนการพัฒนาอยางเขมแลวก็จะขอยายกลับภูมิลําเนา ทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางานพิเศษ

ท่ีไดรับมอบหมายรวมท้ังดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปนหนวยใหบริการแกชุมชนเปนสวนใหญ การ

ระดมทรัพยากรและงบประมาณจากหนวยงานภาครฐัและเอกชน รวมท้ังผูปกครองเปนไปไดคอนขางจํากัด 

เนื่องจากผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร และในฤดูแลงไมประกอบอาชีพเสริม ตองไปรับจางใน

ตางถ่ิน การคมนาคมระหวางโรงเรียนกับชุมชนของนักเรียนไมสะดวก (ไมมีรถโดยสารประจําทาง การเผยแพร

ขอมูลขาวสารของโรงเรยีนสูชุมชนยังมีนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรยีนเทพสถิตวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เครือขายผูปกครองนกัเรยีน 

 

โครงสร้างองคก์ร (Organizational Relaationship) 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ผูอาํนวยการโรงเรยีน 

 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการ 

 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน 

 

กลุมบรหิารวชิาการ 

 

กลุมบรหิารงบประมาณ 

 
 

กลุมบรหิารงานบคุคล 

 
 

กลุมบรหิารทัว่ไป 

 
 

- การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
- การวางแผนงานดานวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
- การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
- การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนว 
- การพัฒนาระบบคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
- การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
- การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
- การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
- การจดัทาระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบังานดา้น
วชิาการของสถานศกึษา 
- การคดัเลอืกหนังสอื แบบเรยีนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 
- การพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

 

- การวางแผนอัตรากาลัง  
- การจัดสรรอัตรากาลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
- การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- การลาทุกประเภท  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
- การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
- การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
- การอุทธรณและการรองทุกข  
- การออกจากราชการ  
- การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  
- การจัดทํา บัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
- การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
- การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
- การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
- การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  
- การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การ
ดําเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการน้ัน 
 

- การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
- การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
- การจัดระบบการบริหารและพฒันาองคกร  
- การพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
- การดําเนินงานธุรการ  
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
- การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
- การรับนักเรียน  
- การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา  
- การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- การทัศนศึกษา  
- งานกิจการนักเรียน  
- การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
- การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสงัคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา  
- งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  
- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
 

- การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ  
- การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ  
- การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
- การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก
งบประมาณ  
- การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา  
- การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา  
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การวางแผนพัสดุ  
- การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณ  
- การพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุ  
- การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจาหนายพัสดุ  
- การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  
- การเบิกเงินจากคลัง  
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  
- การนําเงินสงคลัง  
- การจัดทําบัญชีการเงิน  
- การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
- การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน     

๑๕. โครงสรา้งองคก์ร (Organizational Relationship) 



๒๐  

๑๖.  สรปุผลการดาํเนนิงานในภาพรวม (ปงบประมาณ  ๒๕๖๓  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรยีน 

    ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเรยีน  

๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๖ มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

    ๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีน 

๑  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๒  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

 

 

 



๒๑  

๓  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๔  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒  

   มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ     

 ๑. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

 ๒. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓  

     มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนนกัเรยีนเปนสําคญั 

๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๒ ใชส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพในระดับ 

 กําลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม 

 

 



๒๔  

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนกัลยาณมิตรแกผูเรียน ไดรับการพัฒนา

จิตสํานึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนครูสอน  ครูท่ีปรึกษาดูแลท้ังดานการ

เรียน ความประพฤติ ปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  จัดทําเอกสารการประเมินผล  การรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาและช้ันท่ีสอนได   ดําเนินการแกปญหานักเรียนอยางเปนระบบ  ทํางานอื่น ท่ีไดรับ

มอบหมาย อุทิศตนในการปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลังความสามารถ  เสียสละกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังสติปญญา

จนเกิดผลดีตอนักเรียนและโรงเรียน 

 

การพฒันาคุณภาพระบบการบรหิารจัดการ 

 โรงเรียนไดพฒันาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหโรงเรียน ไดรบัรางวลัใน

ระดบัชาติ ดงันี ้

๑. รางวลัหองสมุดดเีดน ประจําป ๒๕๖๑  จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

              และ ๒. รางวลัสถานศกึษาปลอดภยั ประจําป ๒๕๖๒ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

                      ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดวยความโปรงใส สามารถ 

ตรวจสอบได  มีการกํากับ  ติดตาม  นิเทศ รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงแกไข พัฒนา

อยางตอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 

 

 

 

 



๒๕  

โครงการทีป่ระสบความสาํเร็จ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ  ปจจยัสนบัสนนุ 

โครงการกลุมบริหารวิชาการ     มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป อยางเปนระบบ และ

การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีมีสวน

เกี่ยวของ  

        - นักเรียน  

        - คณะครูและบุคลากร  

        - คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  

        - ชุมชน และภาคีเครือขาย 

        - หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

 

     มีการวางแผน ดําเนินการ 

ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ปรับปรุงงาน ตามวงจรPDCA 

 

 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

โครงการหองสมุดโรงเรียน 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการสูสากล 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา 

โครงการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โครงการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ 

โครงการบริหารงานกิจการนักเรียนและพัฒนาผูเรยีน 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

โครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนรวม 

โครงการสงเสริมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

โครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

โครงการระดมทรัพยากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการสงเสริมภาคีเครือขายและองคกรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ 

กิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด 

กิจกรรมวันสําคัญ 

กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

กิจกรรมคายกีฬานักเรียน 

 

 

 

 

 

 



๒๖  

๑๗. ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน  และจุดที่ควรพัฒนา 

 

จุดเดน จุดควรพฒันา 

 ดานคุณภาพผูเรยีน 

๑  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีผลการประเมิน 

ระดับชาติและระดับ ทองถ่ินสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู และ

นักเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรง และเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒  ผูเรียนอานหนังลือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อ 

การส่ือสารไดทกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนอยูในระดับดี   

๓  ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ 

น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน เอกลักษณของ

สถานศึกษา เปนท่ี ยอมรับของขุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย 

เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เชน การเขาคิวข้ึนรถโดยสาร

สาธารณะ เปนตน 

 ดานคุณภาพผูเรยีน 

- 

 ดานกระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา 

๑  ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมี 

วิสัยทัศนท่ีดี ในการบริหารงาน สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน 

และคณะ กรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และ มีความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตาม บทบาท 

๒  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อยางเปนระบบ โรงเรียน 

ไดใชเทคนิค การประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวน

รวม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อให ทุกฝายมีสวนรวม

ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการ ปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ี

สอดคลองกับ ผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ ตองการพัฒนา 

และนโยบายการปฏิรปูการศึกษา ท่ีมุงเนนการพฒันาใหผูเรียน มี

คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ

จัดการ เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล การจัดการศึกษา 

และโรงเรียนไดใช กระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใช เปนฐานใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ดานกระบวนการบรหิารและการ

จัดการของผูบรหิารสถานศกึษา 

     ๑ ควรเปดโอกาสใหผูปกครองได 

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นใน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ผูเรียนมาก

ข้ึน 

     ๒ ควรสรางเครือขายความรวมมือ 

กับผูมีสวนเกี่ยวชองในการจัดการ 

ศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี

สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา และการขับเคล่ือน คุณภาพ

การจัดการศึกษา  

  

 

 

 

 

 

 



๒๗  

จุดเดน จุดควรพฒันา 

 ดานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคญั 

      ๑ ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความต้ังใจ มุงมั่น ในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มเวลา และความสามารถ 

        ๒ ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรู จากส่ือเทคโนโลยีดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง  

    ๓ ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพ  แวดลอมท่ี

เอื้อตอการเรียนรู 

      ๔ ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจาก การคิด ไดปฏิบัติจริงดวย

วิธีการและ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

    ๕ ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ไดรับการตรวจประเมินและ

คําแนะนํา จากคณะกรรมการวิจัย 

 ดานกระบวนการจดัการเรยีนการ

สอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั  

     ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียน

ไดมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะหอยางหลากหลาย และใช

แหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

     ๒) ครูควรจัดการเรียนการสอนดวย

วิธี การท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดตาม 

หลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ ฝก

ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห หาความรู

จากแหลงเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยีใหมาก

ข้ึน และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู 

จัดเตรียมหองปฏิบัติ การใหอยูในสภาพ

ดีและพรอมใช งานเสมอ 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

  ๑. จากการประเมินภาพรวมพบวา สถานศึกษามีวิธีการดูแลและการเตรียมความพรอมของนักเรียนไดดี  

รวมถึงมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยท่ีดี ฝกคิด วิเคราะห

เบ้ืองตน ปูพื้นฐานความรูความสามารถไดอยางเหมาะสม ผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความพึงพอใจท่ีไดรับการ

ดูแลเตรียมความพรอมอยางถวนหนา   

  ๒. จากการท่ีสถานศึกษามีทีมงาน/คณะครูท่ีมีศักยภาพสูง ครูทุกทานไดรับการยกยองเปนครูดีเดน ครู

แกนนํา ครูตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู นอกจากนี้คณะครูยังมีความรูความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เชน  

ความรูความสามารถดานดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลปฟอนรํา ตลอดถึงความมีมนุษยสัมพันธอัธยาศัยท่ีดี ภายใตการ

นําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกัน นักเรียนก็มี

ความสามารถ มีทักษะดานดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ฟอนรํา สามารถนําการแสดงดนตรี / นาฏศิลปดังกลาวไป

รวมกิจกรรมในชุมชนไดเปนอยางดีตลอดมา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทท่ีดีงามเปนท่ีช่ืนชมของบุคคล

ท่ัวไป นักเรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยท่ีดี มีการออกกําลังกายทุกวันอยางสม่ําเสมอ สงผลใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย

ทางการศึกษา ท่ีตองการใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   

ที่มา :  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปการศึกษา ๒๕๖๒ หนา ๑๘ - ๒๐ 

 

 



๒๘  

สวนที ่๒ 

ทิศทางการการพฒันาคณุภาพและการวเิคราะหองคกร (SWOT Analysis  

 

 

  ๑.“ศาสตรพระราชา สูการพฒันาอยางยัง่ยนื”  

 

   การศกึษา กบั การพฒันาประเทศ 
    นอมนําแนวทางพระราชดํารัส ท่ีวา “เทคโนโลยีเปนส่ิงท่ีไมมีชีวิต ไมมีจิตใจ ท่ีวาจะอบรมโดยใชส่ือท่ี

กาวหนาท่ีมีเทคโนโลยีสูงแตเพียงอยางเดียวนั้นเปนเรื่องยากท่ีสุด  ไมมีอะไรทดแทนคนสอนคนและการอานจาก
หนังสือได”แสดงใหเห็นวา “คร–ู อาจารย”  มีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะสอนคนใหเปนคน 

 

                        
               ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีนอกจากจะทรงดวยทศพิธราชธรรมแลว ทรงยังเปน
พระราชาท่ีเปนแบบอยางในการดําเนนิชีวิต และการทํางานแกพสกนิกรของพระองคและนานาประเทศอีกดวย 
ผูคนตางประจักษถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุด
มิได ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี ๙ มีความนาสนใจท่ีสมควรนํามาประยุกตใชกับชีวิตการ
ทํางานเปนอยางยิ่ง หากทานใดตองการปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ทานสามารถนําหลักการทรงงานของ
พระองคไปปรับใชใหเกิดประโยชนได ดังนี้   
หลกัการทรงงาน ในหลวงรชักาลที ่๙ 

๑. จะทาํอะไรตองศกึษาขอมลูใหเปนระบบ ทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูล
เบ้ืองตน ท้ังเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจาหนาท่ี นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีใหไดรายละเอียดท่ีถูกตอง เพื่อ
นําขอมูลเหลานั้นไปใชประโยชนไดจริงอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามเปาหมาย 

๒. ระเบดิจากภายใน จะทําการใดๆ ตองเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวของเสียกอน ตองสรางความเขมแข็งจาก
ภายในใหเกิดความเขาใจและอยากทํา ไมใชการส่ังใหทํา คนไมเขาใจก็อาจจะไมทําก็เปนได ในการทํางานนั้น
อาจจะตองคุยหรือประชุมกับลูกนอง เพื่อนรวมงาน หรือคนในทีมเสียกอน เพื่อใหทราบถึงเปาหมายและวิธีการ
ตอไป 

๓. แกปญหาจากจุดเลก็ ควรมองปญหาภาพรวมกอนเสมอ แตเมื่อจะลงมือแกปญหานั้น ควรมองในส่ิงท่ี
คนมักจะมองขาม แลวเริ่มแกปญหาจากจุดเล็กๆ เสียกอน เมื่อสําเร็จแลวจึงคอยๆ ขยับขยายแกไปเรื่อยๆ ทีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกตใชกับการทํางานได โดยมองไปท่ีเปาหมายใหญของงานแตละช้ิน แลวเริ่มลงมือทําจาก
จุดเล็กๆ กอน คอยๆ ทํา คอยๆ แกไปทีละจุด งานแตละช้ินก็จะลุลวงไปไดตามเปาหมายท่ีวางไว  “ถาปวดหัวคิด



๒๙  

อะไรไมออก ก็ตองแกไขการปวดหัวนีก้อน  มันไมไดแกอาการจริง แตตองแกปญหาท่ีทําใหเราปวดหัวใหได
เสียกอน เพื่อจะใหอยูในสภาพท่ีดีได…” 

๔. ทาํตามลาํดับขัน้ เริ่มตนจากการลงมือทําในส่ิงท่ีจําเปนกอน เมื่อสําเร็จแลวก็เริ่มลงมือส่ิงท่ีจําเปน
ลําดับตอไป ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ถาทําตามหลักนี้ได งานทุกส่ิงก็จะสําเร็จไดโดยงาย… ในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ทรงเริ่มตนจากส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดของประชาชนเสียกอน ไดแก สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเปนเรื่อง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และส่ิงจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ําเพือ่การเกษตร การอุปโภค
บริโภค เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได และเกิดประโยชนสูงสุด “การพัฒนา
ประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสรางพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปน
เบ้ืองตนกอน ใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมือ่ไดพื้นฐานท่ีมั่นคงพรอมพอสมควร 
สามารถปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป…” พระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

๕. ภูมสิงัคม ภมูศิาสตร สงัคมศาสตร การพัฒนาใดๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปน
อยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถ่ินท่ีมีความ
แตกตางกัน “การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศทางสังคมศาสตร ในสังคม
วิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เขาไปดูวาเขาตองการอะไร
จริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิง่” 

๖. ทาํงานแบบองครวม ใชวิธีคิดเพื่อการทํางาน โดยวิธีคิดอยางองครวม คือการมองส่ิงตางๆ ท่ีเกิดอยาง
เปนระบบครบวงจร ทุกส่ิงทุกอยางมีมิติเช่ือมตอกัน มองส่ิงท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไขอยางเช่ือมโยง 

๗. ไมติดตํารา เมื่อเราจะทําการใดนั้น ควรทํางานอยางยืดหยุนกับสภาพและสถานการณนั้นๆ ไมใชการ
ยึดติดอยูกับแคในตําราวิชาการ เพราะบางท่ีความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด บางครัง้เรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนทําอะไรไมไดเลย ส่ิงท่ีเราทําบางครั้งตองโอบออมตอสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สังคม และจิตวิทยาดวย 

๘. รูจกัประหยดั เรยีบงาย ไดประโยชนสงูสุด ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
ทรงใชหลักในการแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยดั ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถ่ินและ
ประยุกตใชส่ิงท่ีมีอยูในภูมิภาคนั้นมาแกไข ปรับปรุง โดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีท่ียุงยากมากนัก ดังพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งวา “…ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกโดยปลอยใหข้ึนเองตามธรรมชาติจะไดประหยัดงบประมาณ…” 

๙. ทาํใหงาย ทรงคดิคน ดดัแปลง ปรบัปรงุและแกไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริไปได
โดยงาย ไมยุงยากซับซอนและท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม  “ทําใหงาย” 

๑๐. การมสีวนรวม ทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาท่ีทุก
ระดับไดมารวมแสดงความคิดเห็น “สําคัญท่ีสุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 
แมกระท่ังความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาดนั้น แทจริงคือ การระดมสติปญญาละประสบการณอัน
หลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบผลสําเร็จท่ีสมบูรณนั่นเอง” 

๑๑. ตองยดึประโยชนสวนรวม ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ดังพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งวา “…ใครตอใครบอกวา ขอใหเสียสละสวนตัวเพื่อสวนรวม อันนี้ฟงจนเบ่ือ อาจรําคาญดวยซ้ํา
วา ใครตอใครมาก็บอกวาขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมานึกในใจวา ใหๆ อยูเรื่อยแลวสวนตัวจะไดอะไร 
ขอใหคิดวาคนท่ีใหเปนเพื่อสวนรวมนั้น มิไดใหสวนรวมแตอยางเดียว เปนการใหเพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีสวนรวม
ท่ีจะอาศัยได…” 



๓๐  

๑๒. บรกิารที่จดุเดยีว ทรงมพีระราชดําริมากวา ๒๐ ปแลว ใหบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาหลายแหงท่ัว
ประเทศโดยใชหลักการ “การบริการรวมท่ีจุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเนนเรื่องรูรักสามัคคีและการ
รวมมือรวมแรงรวมใจกันดวยการปรับลดชองวางระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๑๓. ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและ
ตองการใหประชาชนใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการ
แกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือเราดวย 

๑๔. ใชอธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริงในเรือ่งธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ
แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาและปรับปรุงสภาวะท่ีไมปกติเขาสูระบบท่ีปกติ เชน การบําบัดน้ําเนาเสียโดยให
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติใหดูดซึมส่ิงสกปรกปนเปอนในน้ํา 

๑๕. ปลกูปาในใจคน การจะทําการใดสําเร็จตองปลูกจิตสํานึกของคนเสียกอน ตองใหเห็นคุณคา เห็น
ประโยชนกับส่ิงท่ีจะทํา…. “เจาหนาท่ีปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูก
ตนไมลงบนแผนดินและจะรักษาตนไมดวยตนเอง” 

๑๖. ขาดทนุคอืกาํไร หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีมีตอพสกนิกรไทย “การ
ให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร 

๑๗. การพึง่พาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแกไขปญหาในเบ้ืองตนดวยการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหมีความแข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตไดตอไป แลวข้ันตอไปก็คือ การพัฒนาใหประชาชน
สามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถ พึ่งตนเองไดในท่ีสุด 

๑๘. พออยูพอกนิ ใหประชาชนสามารถอยูอยาง “พออยูพอกนิ” ใหไดเสียกอน แลวจึงคอยขยับขยายให
มีขีดสมรรถนะท่ีกาวหนาตอไป 

๑๙. เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ พระราชทานพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิต ใหดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงตางๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกตใชไดท้ังระดับบุคคล องคกร 
และชุมชน 

๒๐. ความซือ่สตัยสจุรติ จริงใจตอกัน ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอย ก็ยอมทํา
ประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูท่ีมีความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ 

๒๑. ทาํงานอยางมีความสุข ทํางานตองมีความสุขดวย ถาเราทําอยางไมมีความสุขเราจะแพ แตถาเรามี
ความสุขเราจะชนะ สนุกกบัการทํางานเพียงเทานั้น ถือวาเราชนะแลว หรือจะทํางานโดยคํานึงถึงความสุขท่ีเกิด
จากการไดทําประโยชนใหกับผูอื่นก็สามารถทําได “…ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากการมีความสุข
รวมกัน ในการทําประโยชนใหกับผูอื่น…” 

๒๒. ความเพยีร การเริ่มตนทํางานหรือทําส่ิงใดนั้นอาจจะไมไดมีความพรอม ตองอาศัยความอดทนและ
ความมุงมั่น ดังเชนพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝงก็จะวายน้ําตอไป 
เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปนอาหารปู ปลาและไมไดพบกับเทวดาท่ีชวยเหลือมิใหจมน้ํา 

๒๓. รู รกั สามคัค ี
            รู คือ รูปญหาและรูวิธีแกปญหานั้น 
            รัก คือ เมื่อเรารูถึงปญหาและวิธีแกแลว เราตองมีความรัก ท่ีจะลงมือทํา ลงมือแกไขปญหานั้น 

  สามัคคี คือ การแกไขปญหาตางๆ ไมสามารถลงมือทําคนเดียวได ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกัน 
 

           ที่มา : https://th.jobsdb.com, http://www.crma.ac.th, http://umongcity.go.th 

 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://www.crma.ac.th/msdept/knowledgemsd/23king_work.htm
http://umongcity.go.th/sub/nt/work1.htm
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    ๒. พระบรมราโชบายดานการศกึษา ในหลวงรชักาลที ่๑๐ 

 

การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน 

๑. มีทศันคตทิีถ่กูตองตอบานเมอืง 

๑.๑ มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

๑.๒ ยึดมั่นในศาสนา 

๑.๓ มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

๑.๔ มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มพีืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง – มีคณุธรรม 

๒.๑ รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 

๒.๒ ปฏิบัติแตสงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 

๒.๓ ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 

๒.๔ ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

๓. มงีานทาํ – มอีาชพี 

๓.๑ การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครวั หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก

และเยาวชนรกังาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

๓.๒ การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางาน

และมีงานทําในท่ีสุด 

๓.๓ ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเล้ียงตัวเองและ

ครอบครวั 

๔. เปนพลเมอืงด ี

๔.๑ การเปนพลเมอืงดี เปนหนาท่ีของทุกคน 

๔.๒ ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทํา

หนาท่ีเปนพลเมืองดี 

๔.๓ การเปนพลเมืองดี คือ   “ เห็นอะไรท่ีจะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา เชน งาน

อาสาสมัคร  งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจและเอื้ออาทร” 
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๓. แผนการศกึษาชาต ิ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มยีุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน  
 

กรอบแนวคดิแผนการศกึษาแหงชาต ิ

วสิัยทัศน 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

๓.๑ ยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

๓.๒ ยุทธศาสตรดานการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัติกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู         

๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกนัทางการศึกษา  

๓.๕ ยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

๓.๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

ที่มา :  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

        หนา ๑๐, ๑๗ – ๓๘. 
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๔. จดุเนนเชงินโยบาย รมว.ศธ. ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๔.๑ ความมัน่คง  ความปรองดอง ความสามัคคี และ พฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน วิชา 
ประวัติศาสตร / สถาบัน พระมหากษัตริย / จัดการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต / ชายขอบ / ปองกัน แกไข
ปญหายาเสพยติด 

๔.๒ การผลติ พฒันากาํลงัคนและสรางความสามารถในการแขงขนั  จัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบ
“โรงงานเปน โรงเรียน” / ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ Thailand ๔.๐ และพัฒนาวิชาภาษาจีน ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา / Echo English Vocational / การอบรมโดย Boot Camp / การพัฒนาหลักสูตร ระยะส้ัน
ภาษาอังกฤษ / ผลิตกาลังคน รองรับ New S-Curve /การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลย ี๑๐ อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และ STEM Education 

๔.๓ การพฒันา และเสรมิสราง ศกัยภาพคน  จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล ๑-๓ / ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม / รณรงค “เกลียดการโกง” / ปรับพัฒนาหลักสูตรใหยืดหยุน / เนนการเรียนการสอนActive Learning 
/ วางแผนใหผล PISA สูงข้ึน / ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร / ผลิตครูเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน (สพฐ. สอศ./ ปรับเกณฑการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม / พัฒนาและอบรมครูเช่ือมโยงกับการไดรับ 
วิทยฐานะ 

๔.๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลือ่มล้าํ ทางการศกึษา ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาท่ี ตองการความชวยเหลือและพัฒนา เปนพิเศษอยางเรวดวน (ICU) / เพิ่ม โอกาสทางการศึกษาผาน 
เทคโนโลยีดิจิทัล / Admission ผานระบบ Clearing House / No Child Left Behind 

๔.๕ การเสรมิสรางคุณภาพ ชวีติประชาชน ทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม  โครงการธนาคารขยะ /  
สรางจิตสํานึกความตระหนักในการพฒันาอยางยั่งยืน / หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๖ การพฒันาระบบและการบรหิารจดัการ  กฎหมายการศึกษา / ปรับปรุงการ บริหารงานบุคคคจัดต้ัง 
กระทรวงอุดมศึกษา / ขับเคล่ือน นโยบายระดับพื้นท่ี (ศธภ. และ ศธจ. / บริหารจัดการโรงเรียน  



๓๖  

นโยบายการจัดการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

๑. การปรบัปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

๒. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาใหมี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ังดานการจัดการเรียนรู ดวย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

๓. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการ
สงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผาน
ระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี
ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและ
คลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

๕. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู และ
ทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ
ทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

๖. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรพัยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและสราง
โอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

๗. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอางอิงอาเซียนได 
๘. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

๙. การศึกษาเพื่ออาขีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

 
 



๓๗  

๑๐. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัด
การศึกษาผานระบบดิจิทัล 

๑๑. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ี
มีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

๑๒. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและการมี
สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 ๗ วาระเรงดวนของกระทรวงศกึษาธกิาร 

วาระท่ี ๑ เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน  
 โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสราง
ทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระท่ี ๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิด
สมรรถนะท่ีตองการ 

วาระท่ี ๓ Big Data 
 พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมี
ความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

วาระท่ี ๔ ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปน
เลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระท่ี ๕ พัฒนาทักษะทางอาชีพ 
 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและ
รายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

วาระท่ี ๖ การศึกษาตลอดชีวิต 
 การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัย
ไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และ
พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

วาระท่ี ๗ การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 
 
 
 



๓๘  

 
  ๑. ดานความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 
 ๒. ดานโอกาส 

๒.๑ สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย  
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

๒.๒ ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเทา
เทียมกัน 

๒.๔ สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ดานคุณภาพ 

๓.๑ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

๓.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา 

๓.๓ ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผูเรยีนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 ๔. ดานประสิทธภิาพ 

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน บน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
นอยกวา ๒๐ คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

 

๕. นโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๓๙  

๔.๔ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ัง
ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

๔.๕ สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ที่มา : เอกสารนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 ๖. สาระสาํคญัของแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  

 

จากบริบทสถานการณความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคม
โลก อํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ของประเทศ ความ
เช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติดานความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ มิติดาน สังคม และมิติดานการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือไดประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในขางตนแลว จึงสามารถ กําหนดเปนสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ซึ่งไดแก เปาหมายหลักและ
ตัวช้ีวัด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ผลผลิต/ผลลัพธของยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ ได
ดังนี ้

๑. เปาหมายหลกัของแผนพฒันาการศกึษาฯ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ เปล่ียนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม จากทุก 

ภาคสวน 

๒. ตวัชีว้ดัตามเปาหมายหลกั 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 
๒. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จากการทดสอบระดับชาติ 
๓. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (๑) 
๔. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก (๒) 
๕. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ (๓) 
๖. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ 

ระดับอุดมศึกษาท่ีทํางานให (๔) 



๔๐  

๗. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานท า หรือ ประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป(๕) 

๘. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ(๖) 
๙. รอยละขององคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน (๗)
๑๐. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ป 
๑๑. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป (๙) 
๑๒. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ป (๑๐) 
๑๓. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน (๑๑) 
๑๔. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา (๑๒) 

๓. วิสยัทัศน 
“มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรูคูคุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
“ผูเรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีไดรับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 
สติปญญา แบงปน ซึ่งเปน ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มี
อาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกัน
อยางเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พนัธกจิ  
                  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล  
                  ๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม  
                  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร  
                   ๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
                   ๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
                   ๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ การ
พัฒนาประเทศ  
                   ๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ตลอดชีวิต  
                   ๕. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                   ๖. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษา 

๖. ผลผลติ /ผลลพัธ ตวัชีว้ดั และกลยุทธภายใตยทุธศาสตร  
                  ๖.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล  
                  ผลผลติ /ผลลพัธ  
                       ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถทองจําและนําส่ิงท่ีจําไปฝกคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการท างานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาท่ีม ีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสามารถอยูในสังคมได อยางมี
ความสามัคคีปรองดอง 



๔๑  

        ตวัชีว้ดัภายใตยุทธศาสตร  
             ๑. รอยละของโรงเรียนท่ีผูเรียนผานตามเกณฑคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการคิด วิเคราะห  

คิดสังเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค  
๒. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

                       ๓. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (๑)  
                       ๔. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก (๒)  
                   กลยุทธ  
                       ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผูเรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  
                       ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
                       ๓. สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือ
การเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส  
                       ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน  
                       ๕. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

๖.๒ ยุทธศาสตรที ่๒ ผลติ พฒันาคร ูคณาจารยและบคุลากรทางการศกึษา 
         ผลผลติ /ผลลพัธ  
                      มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู ครบ
ตามเกณฑ มีครูประจําช้ันครบทุกหอง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผูมีใบอนญุาตประกอบ วิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ีและขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
          ตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตร  
                     ๑. รอยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  
                     ๒. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ ท่ีกําหนด  
                     ๓. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในหลักสูตร
ท่ีคุรุสภาใหการรับรอง และผานการประเมินเพื่อตออายุใบประกอบวิชาชีพ  
                     ๔. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  
                     ๕. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอการบริหาร งาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         กลยุทธ  
                     ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับ ความตองการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
                     ๒. ปรับระบบการผลิตคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
                     ๓. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิ ครูท่ีสอน คละช้ัน
และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
                      



๔๒  

๔. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหม ี 

ประสิทธิภาพ 
๖.๓ ยุทธศาสตรที ่๓ ผลติและพฒันากาํลงัคน รวมทัง้งานวจิยัทีส่อดคลองกบัความตองการ ของ 

การพฒันาประเทศ  
ผลผลิต /ผลลพัธ  
      มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมี คุณภาพ เพิ่ม 

จํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัดและ ความสนใจ รวมท้ัง
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การใหการ รักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 
 ตวัชีว้ดัภายใตยุทธศาสตร  
                ๑. สัดสวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ (๓)  
                ๒. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา (๔)  
                ๓. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานท า หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป(๕)  
                ๔. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐไดรับการเผยแพร/ ตีพิมพ (๖)  
                ๕. รอยละขององคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรอืแกไขปญหาชุมชน ทองถ่ิน (๗)  
                ๖. จํานวนเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองคกร /หนวยงานท้ังในและ ตางประเทศ  
                ๗. รอยละเฉล่ียของผูเรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มข้ึนตอป**  
                ๘. รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนปุริญญา  
ถึงปริญญาตร ี 
                ๙. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ ท่ีไดรับ  
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 กลยทุธ  
               ๑. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดาน วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี แพทย และพยาบาล  
               ๒. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
               ๓. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ใหแกผูเรียน
ต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              ๔. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ  
              ๕. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขาย ความรวมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 

๖. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 

 

 



๔๓  

๖.๔ ยุทธศาสตรที ่๔ ขยายโอกาสการเขาถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง  
ตลอดชวีติ  
 ผลผลิต /ผลลพัธ  
               ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภท การศึกษา ไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจาก แหลงเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการ ใหบริการ เด็กพิการและดอย
โอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได 
 ตวัชีว้ดัภายใตยุทธศาสตร  
               ๑. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ป (๘)  
               ๒. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป (๙)  
               ๓. รอยละของนักเรียนตอประชากรวยัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ป (๑๐)  
               ๔. รอยละของผูเรียนพิการท่ีข้ึนทะเบียนคนพิการไดรับการพฒันาสมรรถภาพหรือ บริการทาง
การศึกษา  
               ๕. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถนําความรูไปใช ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได  
                ๖. จํานวนผูรับบริการจากแหลงเรียนรูในชุมชน  
          กลยุทธ  
               ๑. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียน ในทุกพื้นท่ี 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ  
               ๒. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับ ความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  
               ๓. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผล เปนรูปธรรม
อยางกวางขวาง  
              ๔. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
     ๕. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
 ๖.๕ ยุทธศาสตรที ่๕ สงเสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยดีิจทิัลเพือ่การศกึษา  
              ผลผลิต /ผลลพัธ  
                  ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึง ทรัพยากร 
และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน การสอนแบบดิจิทัล
ท่ีทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
     ตวัชีว้ดัภายใตยทุธศาสตร  
               ๑. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT, DLTV, ETV 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงข้ึน  
              ๒. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมตํ่ากวา ๓๐ Mbps  
              ๓. จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน 
    



๔๔  

กลยทุธ 
๑. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และ 

ไมซ้ําซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
              ๒. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล
ของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนอกภาพ เปนปจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  
              ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือส่ือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ  
              ๔. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

๖.๖ ยุทธศาสตรที ่๖ พฒันาระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมสีวนรวม ในการจัด
การศกึษา 

 ผลผลติ /ผลลพัธ  
                ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใส และเปนท่ี
ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจาย อํานาจลง
ไปสูสวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ การศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผูเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ภาคใตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได 
  ตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตร  
               ๑. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน (๑๑)  
               ๒. รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการ พัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทํา หรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได  
               ๓. รอยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 

    ๔. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา (๑๒)  
              ๕. รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ หนวยงาน  
              ๖. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับการบริหารจัดการเพื่อเขาสูระบบโรงเรียนเครอืขาย 

 กลยทุธ  
              ๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน ดานคุณธรรม 
ความโปรงใส ท้ังในระดับสวนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
              ๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ  
              ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวาม เหล่ือมลํ้า สราง
ความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต  
              ๔. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ัง สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  
              ๕. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปน ภาคีหุนสวนกับ
องคกรท้ังภายในและตางประเทศ  
              ๖. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพรอม พัฒนา เปน
สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 



๔๕  

 

 

 

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยราง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ (ราง) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และผลวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน มากําหนด
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑.ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี้ 

วสิัยทัศน 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย 
พนัธกจิ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยม 

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 

    ๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวยั และมีคุณภาพ 

          ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน 
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

          ๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  
มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบม ีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

๖. พื้นท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี 
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

๗. หนวยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด 
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ๗. สาระสาํคญัของแผนปฏบิัตริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 



๔๖  

โดยมยีทุธศาสตรในการดําเนนิงานดงันี ้

ยุทธศาสตรที ่๑ ดานการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 
๑. เสรมิสรางความมัน่คงของสถาบนัหลกั และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัม ี

พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา  

หรือ“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยนื 
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ 

ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
๑.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
๒. ปลกูฝงผูเรยีนดานคณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมทีพ่งึประสงค 

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม  
และความรนุแรงในรูปแบบตางๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

๓. พฒันาการจดัการศกึษาโรงเรยีนในเขตพืน้ทีพ่เิศษใหเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที ่
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
๓.๓ เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๓.๔ เขตพื้นท่ีชายแดน 
๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที ่๒ ดานการพฒันาคณุภาพผูเรยีน และสงเสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สรางขดี 
ความสามารถในการแขงขนั 

๑. เสรมิสรางความเขมแขง็ในการพฒันาผูเรยีนอยางมีคณุภาพดวยการปรบัหลกัสตูร การวดั 
และประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนํา 
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
ประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา 

๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการ 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

๒. พฒันาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู 
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 

 



๔๗  

๒.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน 

๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับกอน 

ประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิง 

อํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา  
(DualEducation) , หลักสูตรระยะส้ัน 

๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ  
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
อยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

๓. สรางขดีความสามารถในการแขงขนั 
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme  

forInternational Student Assessment) 
๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา  

(ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐ 

๔. สงเสรมิสนบัสนนุการทําวจิยั และนาํผลการวิจยัไปใชพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษา 
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

โดยเนนใหมีการวิจัยในช้ันเรียน 

ยุทธศาสตรที ่๓ ดานการสงเสรมิ พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
๑. พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ใหสามารถจดัการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ ในรปูแบบที ่

หลากหลาย เชน 
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based  

on Mission and Functional Areas as Majors) 
๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
๑.๓ การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๒. พฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลใหมปีระสิทธภิาพ โดยเชือ่มโยงกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ ดงันี ้
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

ยุทธศาสตรที ่๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยีม การเขาถงึบรกิารทางการศกึษา 
๑. เพิม่โอกาสการเขาถงึการศกึษาทีม่ีคณุภาพ 

 



๔๘  

๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง 
ท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

๒. ลดความเหลือ่มล้าํทางการศกึษา 
๒.๑ ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส 

ท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปน
ตน 

๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางท่ัวถึง  
เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance 
LearningTelevision : DLTV)  

ยุทธศาสตรที ่๕ ดานการจดัการศกึษาเพือ่สรางเสรมิคุณภาพชวีติที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม 
๑. จดัการศกึษาเพือ่สรางเสรมิคุณภาพชวีิต 

๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอม 
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู  
และส่ือการเรียนรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที ่๖ ดานการพฒันาระบบบรหิารจดัการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมสีวนรวมในการจัด
การศกึษา 

๑. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ 
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยดิีจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเขาถึงได 
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เชน  

โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
หองเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
๒. สรางความเขมแขง็ในการบรหิารจดัการแบบมสีวนรวม 

๒.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน (Area- 
baseManagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 

๒.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค 

 



๔๙  

๒.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย 
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ 

๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
๓. สงเสรมิการมสีวนรวมพฒันาคณุภาพผูเรยีน 

๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ  
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 

แนวทางการใชมาตรฐานการปฏบิัตงิานโรงเรยีนมธัยมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๐) 
สําหรบัโรงเรยีน 

๑. ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ท้ัง ๒ ดาน
อยางละเอียด  

๒. สํารวจสภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว โรงเรียนไดดาเนินการตามภารกิจและตัวช้ีวัด ท่ี
กําหนดไวอยางไร มีส่ิงใดท่ีควรปรับปรุงแกไข  

๓. ดําเนินการปรับปรุงแกไข พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน 
หากมีความจาเปนจะตองดาเนินการโดยขอความสนับสนุนจากฝายบริหารท่ีนอกเหนือระดับโรงเรียนก็ควรดาเนิน
การอยางเรงดวน  

๔. ตระหนักและเห็นความสําคัญของขอกําหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับนี ้เปนเครื่องมือเสริมสรางความพรอมหรือตรวจสอบตนเองใหมีปจจัยหรือ
กิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ จนมั่นใจวาสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
ขอบขายงาน การบรหิารจดัการมธัยมศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา  

๑. งานแผนงานและประกนัคณุภาพ (๗ ภารกจิ ๑๐ ตวัชีว้ดั)  
๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
๑.๒ การจัดองคกร  
๑.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑.๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  
๑.๕ การคํานวณตนทุนผลผลิต  
๑.๖ การควบคุมภายใน  
๑.๗ การประเมินผลการดาเนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพ  

๒. งานวชิาการ (๗ ภารกิจ ๓๖ ตวัชีว้ดั)  
๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ  
๒.๒ การบริหารงานวิชาการ  
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

       

๘. มาตรฐานการปฏบิัตงิานของมธัยมศกึษา 
 

 



๕๐  

๒.๔ การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  
๒.๕ การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  
๒.๖ การแนะแนวการศึกษา  
๒.๗ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ  

๓. งานกจิการนกัเรยีน (๖ ภารกจิ ๑๘ ตวัชีว้ดั)  
๓.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน  
๓.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน  
๓.๓ การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
๓.๔ การดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
๓.๕ การดาเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๓.๖ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน  

๔. งานบุคคล ( ๓ ภารกจิ ๗ ตวัชีว้ัด)  
๔.๑ การบริหารงานบุคคล  
๔.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.๓ การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล 

๕. งานธรุการ ( ๔ ภารกจิ ๑๐ ตวัชีว้ดั)  
๕.๑ การวางแผนงานธุรการ  
๕.๒ การบริหารงานธุรการ  
๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ  
๕.๔ การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ  

๖. งานการเงนิและพสัด ุ( ๔ ภารกจิ ๑๓ ตวัชีว้ดั)  
๖.๑ การบริหารการเงิน  
๖.๒ การบริหารการเงินและบัญชี  
๖.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย  
๖.๔ การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพสัดุ 

๗. งานบรกิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม (๑๑ ภารกจิ ๒๙ ตวัชีว้ดั)  
๗.๑ การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  
๗.๒ การบริการอาคารเรียน  
๗.๓ การบริการหองเรียน  
๗.๔ การบริการหองบริการ  
๗.๕ การบริการหองพิเศษ  
๗.๖ การบริการอาคารประกอบ  
๗.๗ การใหบรกิารน้ําด่ืม  
๗.๘ การสงเสริมสุขภาพอนามัย  
๗.๙ การส่ือสารและการประชาสัมพันธ  
๗.๑๐ การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน  
๗.๑๑ การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

๘. งานชมุชนและภาคเีครอืขาย ( ๕ ภารกิจ ๘ ตวัชีว้ดั)  
๘.๑ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือขาย  



๕๑  

๘.๒ การใหบรกิารชุมชน  
๘.๓ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  
๘.๔ การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  
๘.๕ การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย 
 

 
  

๙.๑ หลกัการและเหตผุลของการจัดโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
กระแสโลกาภิวัตน และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังดานวิทยาการ และ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหแตละประเทศไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพัง ตองรวมมือและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การดํารงชีวิตของคนในแตละประเทศ มีการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันมากข้ึน มีความรวมมือ
ในการปฏิบัติภารกิจและแกปญหาตาง ๆ รวมกันมากข้ึน ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปจจุบัน เต็มไปดวย
ขอมูลขาวสารทําใหคนตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคม ท่ี
มีความสลับซับซอนมากข้ึน ส่ิงเหลานี้นําไปสูสภาวการณของการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศอยางหลีกเล่ียงไมได และเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา 
คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเปนตัวบงช้ีสําคัญประการหนึ่ง สําหรับความพรอมในการเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑ และ
ศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลกของแตละประเทศ ประเทศท่ีจะอยูรอดไดหรือคงความไดเปรียบก็คือประเทศท่ีมี
อํานาจทางความรูและเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งในยุคโลกไรพรมแดนคนตางชาติจะเขามาทํางาน และประกอบ
อาชีพในประเทศไทยมากข้ึนขณะเดียวกันคนไทยก็มีโอกาสไปทํางานและประกอบอาชีพในตางประเทศมากข้ึน
ดวยเชนกัน 

นอกจากนั้น ปจจุบันปรากฏสภาพปญหา ท่ีคนท่ัวโลกตองเผชิญกับวิกฤตการณรวมกันในเรื่องความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม และอุบัติภัยตาง ๆ ท่ีเกิดบอย ๆ และรุนแรงมากยิ่งข้ึน สงผล
กระทบอยางรุนแรงตอมวลมนุษยโดยท่ัวไป สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมวาคนยุคใหมจะตองเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย เปนสัญญาณเตือนวาโลกในยุคหนา จะมีปรากฏการณตาง ๆ เกิดข้ึนเกินกวาจะคาดคิด 
ดวยเหตุนี้  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีแตละประเทศตองเตรียมคนรุนใหม ท่ีมีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มี
คุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เหมาะสมและเพียงพอ 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเปนนวัตกรรมการจ ัดการศ ึกษาท่ีนํามาใชเปนมาตรการเรงดวนใน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศ ึกษา เริ่มดําเนินการนําร องในป ีการศ ึกษา ๒๕๕๓  ก ับโรงเร ียนส ังก ัด 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน ๕๐๐ โรงเร ียนท้ังระด ับประถมศ ึกษาและม ัธยมศ ึกษา โรงเร ียนเทพสถิต
วิทยา ส ังก ัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาเขต ๓๐  เป ็นโรงเร ียนท่ีได ร ับค ัดเล ือกให เข าร วม โครงการ
โรงเร ียนมาตรฐานสากล รุนท่ี ๓ เมื่อป พ.ศ.๒๕๖๑ 

การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนจําเปนตองมีความเปนพลวัต กาวทันกับความเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดผลักดันใหมีการปรับเปล่ียนหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยใหพรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
สรุปไดดังนี้ 

๑) โรงเรยีนตองเปนหนวยบรกิารทางการศึกษาในมิติที่กวางขึ้น เพราะในปจจุบันสังคมโลกเปนสังคมท่ีไร
พรมแดน ท่ีมีการติดตอประสานสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ มากข้ึน อีกท้ังการกาวไปสูประชาคมอาเซียนใน 

 

 

๙. โรงเรยีนตามโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

 

 



๕๒  

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลตอการเปดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันในการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแตละแหงจะตองมีการแขงขันดานคุณภาพมาก
ข้ึน โรงเรียนในประเทศไทยเองจําเปนตองพัฒนาใหเปนหนวยบริการทางการศึกษา  ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการ
แขงขันท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปดเสรีทางการศึกษา 

๒) หลักสูตรการเรียนการสอนตองมีความเปนสากลมากขึ้น เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน มีการเช่ือมโยงดาน
การคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนท่ีมีศักยภาพในหลายดาน รวมท้ัง ความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ การคิดวิเคราะห การส่ือสาร คุณลักษณะในการเปนพลโลก  การจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนจึงตองปรับใหมีความเปนสากลมากข้ึน  นอกจากนี้การเปดเสรีทางการศึกษา ทําใหสถาบันการศึกษาจาก
ตางประเทศ เขามาลงทุนดานการจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือขายในการจัดหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษา 

๓) ตองมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น สภาพสังคมโลกท่ีมีการ แขงขันสูง ทําใหการจัดการศึกษา
จําเปนตองเนนการพัฒนาทักษะเปนสําคัญ ปจจุบันโรงเรียนยังไมสามารถพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนไดดี
เทาท่ีควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเนนใหผูเรียนคิดตามส่ิงท่ีผูสอนปอนความรูมากกวาการคิดส่ิงใหม ๆ 
ดังนั้น จึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมทักษะการคิดใหมากยิ่งข้ึน 

๔) ตองมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น แนวคิดของทุนนิยมท่ีมุงการแขงขัน มีอิทธิพลทําใหการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสวนใหญเนนและใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความสามารถ เพื่อ
ความกาวหนา ในหนาท่ีการงานและการมีชีวิตความเปนอยู ท่ีดีข้ึน จนอาจละเลยการสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะสงผลตอปญหาทางสังคมตามมา ดังนั้น ปรัชญา การจัดการศึกษา จึงตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคคลในองครวม ท้ังมิติของความรูและคุณธรรมคูกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนอันจะสงผลใหประ
ชําคมโลกอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๕) การสอนภาษาตางประเทศตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคโลกไรพรมแดนนั้น ผูมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาท่ีใชส่ือสารกันอยางกวางขวาง เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ยอมมี
ความไดเปรียบในการติดตอส่ือสาร การเจรจาตอรองในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนการประกอบอําชีพ การจัดการเรียน
การสอนจึงควรสงเสริมใหผู เรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลจึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนํามาใชเปน
มาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล  

๙.๒ ลกัษณะของโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

โรงเร ียนมาตรฐานสากลเป ็นโรงเร ียนท่ีม ีการพ ัฒนาหล ักส ูตรการจ ัดก ิจกรรมการเร ียน  การ 
สอนและการบริการจัดการดวยระบบคุณภาพ มุงเนนการพัฒนานักเรียนให ม ีศ ักยภาพเป ็นพลโลก ม ีท ักษะ 
ความรู ความสามารถและคุณลักษณะอ ันพึงประสงคในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล การจ ัดการเร ียนการ 
สอนในโรงเร ียนมาตรฐานสากล มุ งเน นการเสร ิมสร างความรู ความสามารถและค ุณล ักษณะท่ีพ ึงประสงค 
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคลองก ับหล ักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพ ุทธศ ักราช ๒๕๕๑ และ 
เปนไปตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ไดแก  

Learning to know หมายถึง การเรียนเพื่อใหมีความรูในส่ิงตางๆ อันจะเปนประโยชนตอไป 
ไดแก การรูจักแสวงหาความรู การตอยอดความรูท่ีมีอยู รวมท้ังการสรางความรูข้ึนใหม 

Learning to do หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทํา ซึ่งนําไปสูการประกอบอาชีพ จาก
ความรูท่ีไดศ ึกษามา รวมท้ังการปฏ ิบัติเพื่อสรางประโยชนใหสังคม 

 

 



๕๓  

Learning to live together หมายถึง การเรียนรูเพื ่อการดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นไดอยางมี 
ความสุข ท้ังการดําเนินชีวติในการเรียน ครอบครัว สังคมและการทํางาน 

Learning  to  be  หมายถ ึง การเร ียนรู เพื่อให รู จ ักตนเองอย างถ องแท รูถึงศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของตนเอง สามารถใชความรู ความสามารถของตนเองใหเก ิดประโยชน ต อส ังคม เล ือกแนวทาง การ
พ ัฒนาตนเองตามศ ักยภาพวางแผนการเร ียนต อการประกอบอาช ีพท่ีสอดคล องก ับศ ักยภาพของตนเองได 

ท้ังนี้เพื่อพ ัฒนาให ผู เร ียนม ีค ุณภาพ ท้ัง ในฐานะพลเมอืงไทย และพลเมือโลกเทียบเคียงกับนานา 
อารยประเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีศักยภาพท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๑ ความรู พื้นฐานในย ุคด ิจ ิตอล ม ีความรู พื้นฐานท่ีจําเปน ทางวทิยาศาสตร เศรษฐศาสตร  
เทคโนโลยี รู ภาษา ข อม ูลและท ัศนภาพ รู และเข าใจพห ุว ัฒนธรรมและม ีความตระหน ักสํานึกระด ับโลก 
ความจริง 

๒  สามารถค ิดประด ิษฐ อย างม ีความสามารถในการปร ับต ัว สามารถจัดการกับสถานการณท่ีม ี  
ความซ ับซ อน เป ็นบ ุคคลท่ีใฝ รู สามารถกําหนด/ต้ังประเด ็นคําถามเพื่อนําสู  การศ ึกษาค ันคว า แสวงหา 
ความรู ม ีความสามารถในการค ิดว ิเคราะห ค ิดส ังเคราะห ข อม ูล สารสนเทศและสร ุปองค ความรู ใช ข อม ูล 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ไดอยางเหมาะสม 

๓  ท ักษะการส่ือสารอย างม ีประส ิทธ ิภาพ ความสามารถในการรับและสงสาร การเล ือกร ับ  
หร ือไม ร ับข อม ูลข าวสารด วยหล ักเหต ุผลและความถ ูกต อง ม ีว ัฒนธรรมในการใช ภาษาถ ายทอดความค ิด 
ความรู   ความเข าใจ ความรู ส ึกและท ัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข อม ูลข าวสารและประสบการณ อัน
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังมีทักษะการเจรจาตอรองเพื่อขจ ัดและลดป ัญหาความ
ข ัดแย งต างๆ ตลอดจนสามารถเล ือกใช ว ิธ ีการส่ือสารท่ีม ีประส ิทธ ิภาพโดย คําน ึงถ ึงผลกระทบท่ีม ีต อ ตนเองและสังคม 

๔ ความสามารถในการนํากระบวนการต างๆ ไปใช ในช ีว ิตประจําว ัน การเร ียนรู ด วยตนเอง การ 
เร ียนรู อย างต อเนื อง เข าใจความส ัมพ ันธ และการเปล่ียนแปลงของเหต ุการณ ต างๆ ในส ังคม สามารถ จัดการ
กับปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม นําไปสูการปฏ ิบ ัต ิและนําไปใช ให เก ิดประโยชน ต อ สังคม 
บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

๕ ความสามารถในการใช เทคโนโลยี สืบคนหาความรูจากแหลงเรียนรูและวิธีการท่ีหลากหลาย  
เล ือกใช เทคโนโลย ีด านต างๆ และม ีท ักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพ ัฒนาตนเอง และสังคม ใน
ดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสร างสรรค ถ ูกต อง เหมาะสมและ มีค ุณธรรม 

๙.๓ เปาหมายของโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความสําเร็จไดจะตองมีการพัฒนาหลายมิติไป
พรอมกัน โดยจะตองดําเนินการท้ังระบบ คือดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหาร
จัดการ มิใชเปนการจัดการศึกษาเพียงบางสวนของโรงเรียน หรือเพียงจัดเปนแผนการเรียนมาตรฐานสากล การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองมี จุดมุงหมายและทิศทางทีช่ัดเจน ดังนี ้

   ๑ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคยีงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศ 
ชั้นนําที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ไดแก ประเทศท่ีประสบความสําเร็จสูงในการเขารวมโครงการ PISA หรือ TIMSS 
โดยคํานึง ถึงความแตกตางของผูเรียนทางดานสติปญญา ความสามารถ และความถนัด มีการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเรียน สงเสริมพหุปญญาของผูเรียน บนพื้นฐานของความเขาใจและรูใจ มี
การใชกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหสามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดแหง
ศักยภาพ 

    



๕๔  

๒ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการบริหารดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award :TQA) ท้ังนี้เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนดําเนินไปตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันนําท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูงท้ังหลายแตในสภาพความเปนจริงการ
ดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบวา โรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความแตกตางกันท้ังบริบท ศักยภาพ ขนาดโรงเรียน รวมท้ังสภาพแวดลอม อื่น ๆ  ดังนั้นเพื่อให
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนเกิดการพัฒนา จึงกําหนดใหมีการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพเปน ๓ ระดับ คือ 

ระดบัที ่๑ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award : SCQA) 
ระดบัที ่๒ การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) 
ระดบัที ่๓ การบรหิารจัดการระบบคุณภาพ ระดับชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
ท้ังนี้ หวังวารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในแตละระดับจะทําใหโรงเรียนเกิดการ

พัฒนาอยางมีข้ันตอนสอดคลองกับสภาพ ปจจุบัน และบริบทของโรงเรียน 
   ๓ เพื่อพฒันาผูเรยีนใหมศีักยภาพเปนพลโลก โดยเนนความเปนเลศิทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ํา

หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ความสําเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลความสําเร็จข้ันสุดทายของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผูเรียน โรงเรียนท่ีไดรับการ
ประเมินวามีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการท่ีดีเยี่ยม แตการประเมินคุณภาพของ
ผูเรียนยังไมผานเกณฑตามท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว ก็ไมถือวาโรงเรียนนั้นประสบความสําเร็จ ในการเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากลความสําเร็จของโรงเรียนในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจาก
คุณภาพของผูเรียนท่ีเพิ่มข้ึนตามเปาหมายท่ีแตละโรงเรียนกําหนดและทําความตกลงไวกับโครงการเปนสําคัญ
ความสําเร็จดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบ
บริหารคุณภาพ ถือเปนความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเช่ือวาถา
โรงเรียนมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี ก็จะชวยทําใหผูเรียนมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนเปนลําดับความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสรุปได ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕  

ภาพประกอบ ๑  : ความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบ ๑  เห็นไดวา เปาหมายและตัวช ี้ว ัดความสําเร็จดานผูเรียนของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีเปาหมาย ๕ ดาน  ดังนี้ 

๑ เปนเลิศวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆ อยูในระดับสูง เทียบได 
ไมตํ่ากวานักเรียนของประเทศท่ีมีค ุณภาพการศ ึกษาสูง 

๒ สื่อสารสองภาษา น ักเรียนมีท ักษะความสามารถดานภาษาอยูในระดับสูง เทียบไดไม ตํ่ากวานักเรียน 
ของประเทศท่ีมีค ุณภาพการศ ึกษาสูง 

๓ ล้ําหนาทางความคิด นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดและทักษะและความ 
ชํานาญในการใช ICT ในระดับสูง เทียบไดไมตํ่ากวานักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง                                                                                                                                                                                    
               ๔ ผล ิตงานอยางสรางสรรค นักเรียนมีทักษะความสามารถเกี่ยวกับการศ ึกษาคนควาดวยตนเอง 
(Independent study และม ีศ ักยภาพ ทักษะและความสามารถในการผลิตผลงานตาง ๆ  อยางมี คุณภาพ เทียบได
ไมตํ่ากวานกัเรียนของประเทศท่ีม ีคุณภาพการศ ึกษาสูง 

๕ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ 
ลักษณะเฉพาะของชาติตางๆ ในระดับสูง มีความมุงมั่นในการทํางานไมยอทอตออุปสรรคปญหา มีจิตสาธารณะ  
มีสํานึกในการบริการสังคมและความรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับสูง 

๙.๔ กระบวนการพัฒนาผูเรียนสูค ุณภาพ 

การจ ัดการเร ียนการสอนเพื่อให น ักเร ียนม ีค ุณล ักษณะและศ ักยภาพความเป ็นสากล จะต องมี 
กระบวนการจ ัดการเร ียนรู อย างเป ็นข้ันตอนท่ีเหมาะสมและสอดคล องก ับพ ัฒนาการของผู เร ียนในแต ละ  

 



๕๖  

ระด ับช้ัน โดยม ีกระบวนการสําคัญในการจ ัดการเร ียนรู เร ียกว าบ ันได ๕   ข้ันของการพ ัฒนาผู เร ียนสู 
มาตรฐานสากล ประกอบดวย 

๑ การต้ังคําถาม/สมมต ิฐาน เป ็นการฝ ึกให ผู เร ียนรู จ ักค ิด ส ังเกต ต้ังคําถามอยางมีเหตุผล และ
สรางสรรค ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการต้ังคําถาม(Learning to question  

 ๒ การสืบคนหาความรูและสารสนเทศ เปนการฝกแสวงหาความรู ขอมูลและสารสนเทศ จาก
แหลงการเร ียนรู อย างหลากหลาย เช น ห องสม ุด อ ินเทอร เน ็ต หร ือจากการฝ ึกปฏ ิบ ัติ ทดลอง เป ็นต น ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมเกิดการเรียนรูในการแสวงหาความรู (Learning to search  

๓ การสร างองค ความรู เป ็นการฝ ึกให ผู เร ียนนําความรูและสารสนเทศท่ีไดจากความรู  
มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนําไปสูการสรุปและสรางองคความรู (Learning to construct  

๔ การส่ือสารและนําเสนออยางมีประสิทธ ิภาพ เป ็นการฝ ึกให ผู เร ียนนําความรู ท่ีได มาส่ือสาร 
อย างม ีประส ิทธ ิภาพซึ่งจะส งเสร ิมให ผู เร ียนเก ิดการเร ียนรู และม ีท ักษะในการ ส่ือสาร ( Learning  to 
communicate  

๕ การบร ิการส ังคมและจ ิตสาธารณะ เป ็นการนําความรู ไปสู การปฏ ิบ ัต ิ ซึ่งผู เร ียนจะต อง เช่ือมโยง
ความรูไปสูการทําประโยชนใหก ับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู เร ียนและจะส งผลให ผูเรียนมี
จิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to save  

๙.๕ เปาหมายคุณภาพผูเรียนในสาระการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

การพ ัฒนาผู เร ียนผ านสาระการศ ึกษาค นคว าด วยตนเอง (Independent  study:  IS  จะต อง  
พ ิจารณาให เหมาะสมก ับว ัยและพ ัฒนาการของผู เร ียน ก ิจกรรมการเร ียนรู ความยากง ายของช้ินงานหร ือ 
ภาระงานท่ีต องปฏ ิบ ัต ิต องเหมาะสม เป าหมายค ุณภาพผู เร ียนแต ละระด ับท่ีกําหนดนี้ เป ็นเป าหมายและ 
กรอบท ิศทางท่ีคร ูจะใช ในการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนและการว ัดและประเม ินผล แสดงด ังตารางใน 
หนาตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗  

ตารางที ่๑  เปาหมายค ุณภาพผูเรียนในสาระการศ ึกษาค นควาดวยตนเอง 

คุณภาพผูเรยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

๑. การต้ังประเด็นคําถาม/ 

สมมติฐานอยางมีเหตุผล 
(Hypothesis formulation  

• ต้ังประเด็น/คําถามในเรื่องท่ี                                          
ตนเองสนใจโดยเริ่มจากตนเอง 
เช่ือมโยงกับชุมชน ทองถ่ิน 
ประเทศ 

• ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผล 
โดยใชความรูจากสาขาวิชาตางๆ 

• ต้ังประเด็น/คําถามเกี่ยวกับ 
สถานการณปจจุบันและสังคมโลก 

• ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลท่ี 
สนับสนุนหรือโตแยงประเด็น ความรู 
โดยใชความรูจาก สาขาวิชาตางๆ และ
มีทฤษฎีรองรับ 

๒. การสืบคนความรูจากแหลง 

เรียนรูและสารสนเทศหรือจาก 
การปฏิบัติทดลอง (Searching 
for information  

• ศึกษา คนควา แสวงหา ความรู
เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไวจาก
แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด 
แหลงเรียนรูออนไลน วารสาร  

• การปฏิบัติทดลองหรอือื่นๆ 

• ออกแบบ วางแผน รวบรวม 
ขอมูลโดยใชกระบวนการ 
รวบรวมขอมูลอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

• ใชกระบวนการกลุมในการ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช 
ความรูจากสาขาวิชาตางๆ เพื่อให
ไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ 

• ทํางานบรรลุตามเปาหมาย 
ภายในกรอบการดําเนินงานท่ี 
กําหนด โดยการดูแล กํากับและ 
ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง 

• ศึกษา คนควา หาความรู ขอมูลและ
สารสนเทศ โดยระบุ แหลงเรียนรูท้ัง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

• ออกแบบ วางแผน รวบรวม ขอมูล 
โดยใชกระบวนรวบรวม ขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ใชกระบวนการกลุมในการ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช ความรู
จากสาขาวิชาตางๆ และพิจารณาความ
นาเช่ือถือของ แหลงการเรียนรูอยางมี 
วิจารณญาณ เพื่อใหไดขอมูลท่ี 
ครบถวนสมบูรณ 

• ทํางานบรรลุตามเปาหมาย ภายใน
กรอบการดําเนนิงานท่ีกําหนด โดยการ
ดูแล กํากับและชวยเหลือของครูอยาง
ตอเนื่อง 

๓. การสรุปองคความรู 

(Knowledge formation  
• วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ  

• ท่ีเหมาะสม 

• สังเคราะหและสรุปองค 
ความรู อภิปรายผลและ 
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู 

• เสนอแนวคิดวิธีการแกปญหา 
อยางเปนระบบ 

• อธิบายความเปนมาของศาสตร 
หลักการและวิธีคิดในส่ิง ท่ีศึกษาคนควา 

• วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ  
ท่ีเหมาะสม 

• สังเคราะหและสรุปองค ความรู 
อภิปรายผล เปรียบเทียบ เช่ือมโยง
ความรู 

• เสนอแนวคิด วิธีการ แกปญหา
อยางเปนระบบ 



๕๘  

คุณภาพผูเรยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

๔. การส่ือสารและการนําเสนอ 

อยางมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication  

• เรียบเรียงและถายทอด ความคิด
อยางชัดเจน เปนระบบ 

• นําเสนอในรูปแบบเด่ียว โดย  
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย 

• เขียนรายงานการศึกษา 
คนควาเชิงวิชาการ 

ความยาว ๒,๕๐๐ คํา 

• อางอิงแหลงขอมูลท่ี 
นาเช่ือถือไดอยางหลากหลาย 

• เผยแพรผลงานสูสาธารณะ 

• เรียบเรียงและถายทอด ความคิด
อยางสรางสรรคเปนระบบ 

• นําเสนอในรูปแบบเด่ียวหรือ กลุม
เปนภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ โดย
ใชเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย 

• เขียนรายงานการศึกษา คนควาเชิง
วิชาการเปน ภาษาไทยความยาว 
๔,๐๐๐ คํา หรือเปนภาษาอังกฤษ 

ความยาว ๒,๐๐๐ คํา 

• อางอิงแหลงความรูท่ีนาเช่ือถือได  

ท้ังในและตางประเทศ 

• ใชการสนทนา/วิพากษผาน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

๕. การนําความรูไปใชบริการ 

สังคม 
• นําความรูไปประยุกต สรางสรรค
ประโยชนตอโรงเรียน และชุมชน 

• เผยแพรแหลงความรูและ 
ประสบการณท่ีไดจากการลงมือ 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอโรงเรียน 
และชุมชน 

• นําความรูไปประยุกต สรางสรรค
ประโยชนตอสังคม และโลก 

• เผยแพรความรูและประสบการณท่ีได
จากการลงมือ ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอ
สังคมและโลก 

       โรงเรยีนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School)  
๑. ลักษณะการเปนมาตรฐานสากล ประกอบดวย  

๑) การจัดการเรียนการสอน  ๒) บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  
๒. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้  

๑) ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) [เปนเลิศวิชาการ,ส่ือสารสองภาษา, ลํ้าหนา 
ทางความคิด , ผลิตงานอยางสรางสรรค  
          ๒) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – ClassStandard)  
          ๓) บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  
๓. วัตถุประสงคโรงเรียนมาตรฐานสากล  
         ๓.๑ คุณลักษณะผูเรียน ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)  
           ๑. เปนเลิศวิชาการ ๒. ส่ือสารไดอยางนอย ๒ ภาษา  ๓. ลํ้าหนาทางความคิด  ๔. ผลิตงานอยางสรางสรรค  
         ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)  
            ๑. ดานคุณภาพวิชาการ  ๒. ดานคุณภาพของครู  ๓. ดานการวิจัยและพัฒนา  
          ๓.๓ บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  
            ๑. ดานคุณภาพผูบริหารโรงเรียน  ๒. ดานระบบการบริหารจัดการ ๓. ดานปจจัยพื้นฐาน ๔. ดานเครือขาย
รวมพัฒนา 

 



๕๙  

 

 
 

ตวับงชีแ้ละเกณฑการประเมนิ สมศ. รอบสี ่(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๓) ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน สมศ. รอบส่ี ประกอบดวย ๗ ดาน ๒๐ ตัวบงช้ี คะแนนของตัวบงช้ีละ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

 

ดาน ตัวบงช้ี 

๑. ดานคุณภาพศิษย  

(๒๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนเปนคนดี  

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร  

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด  

ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต  
 

๒. ดานคุณภาพคร/ูอาจารย  

(๒๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๕ ครู/อาจารยเปนคนดี มีความสามารถ  

ตัวบงช้ีท่ี ๖ คร/ูอาจารยสรางสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรูคุณภาพ  

ตัวบงช้ีท่ี ๗ คร/ูอาจารยมีผลงานท่ีนําไปใชประโยชน  

ตัวบงช้ีท่ี ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  
 

๓. ดานการบริหารและ 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  

(๒๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๙ การดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ การดําเนินงานของผูอํานวยการ  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ การบริหารความเส่ียง  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
 

 ๔. ดานความสัมพันธกับชุมชน/

สังคม (๑๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๓ การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๔ การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอ

สถานศึกษา  
 

๕. ดานการทานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (๑๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ  
 

๖. ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  

(๑๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๗ อัตลักษณผูเรียน  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๘ เอกลักษณสถานศึกษา  
 

๗. ดานมาตรการสงเสริม  

(๑๐ คะแนน)  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๙ มาตรการสงเสริม  

ตัวบงช้ีท่ี ๒๐ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)  
 

 

 

 

 

       

๑๐. กรอบการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 

 



๖๐  

๑๑. มาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

และแนวทางการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

ตามแนวทางการปฏริปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทพสถิตวทิยา มี
แนวคิดวาตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถ สะทอน
คุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลท่ีไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับ สถานศึกษา 
ระดับมาตรฐาน ระดับตัวบงช้ี การกําหนดมาตรฐานเนนท่ีคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผูบริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอก
ตามท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยได กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบดวย ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรยีน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  
เกณฑการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มี ๓ มาตรฐาน 
๒๓ ตัวบงช้ี มีคะแนนรวมจํานวน ๑๐๐ คะแนน ซึง่เปนคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีคะแนน 
เต็มระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบงช้ีตามลําดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนของผลการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาไวทุกระดับ วาสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยูในระดับใด ในแตละ ตัวบงช้ี/
มาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑแตละดานไวท่ีต้ังแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป จึงจะไดคุณภาพระดับ ๕ คือระดับยอดเยี่ยม 
สวนดานอื่นๆ จะเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละตัวบงช้ีวา สถานศึกษาดําเนินการได ในระดับดีข้ึนไป 
จํานวนกี่ขอ สถานศึกษาก็จะไดผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจํานวนขอท่ีสถานศึกษาดําเนินการ  
  ดังนั้นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ จึงแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ  
   ระดับ ๕ แปลผลวา มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  
   ระดับ ๔ แปลผลวา มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
   ระดับ ๓ แปลผลวา มีคุณภาพระดับดี  
   ระดับ ๒ แปลผลวา มีคุณภาพระดับปานกลาง  
   ระดับ ๑ แปลผลวา มีคุณภาพระดับกําลังพัฒนา  

  โดยสรุปคือ เกณฑการประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๑ จะพิจารณาเปนคารอยละ นํามา

เทียบกับคะแนนเต็ม แลวจึงแปลผลตามเกณฑระดับคุณภาพท่ีกําหนดแตละตัวบงช้ี ขณะท่ีเกณฑ การประเมิน

คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๒ – ๓ นั้น จะพิจารณาท่ีจํานวนขอท่ีสถานศึกษาดําเนินการ ไดในระดับของ

แตละตัวบงช้ี ซึ่งจะไดผลลัพธของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบงช้ีนั้น ๆ ตามเกณฑ ท่ีกําหนด     

  ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน 

คุณภาพและมาตรฐาน ใน ๓ ระดับ คือ  



๖๑  

    ๑. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบงช้ี  

   ๒. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  

   ๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 

๑. คาํอธิบายของมาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของนักเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของนักเรียนท้ังดาน

ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิด

ประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตออาชีพ และดานคุณลักษณะอันพงึประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ี

ดี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

  มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 

คุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ 

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ 

เรียนรู  

  มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักนักเรียน เปน

รายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน รวมท้ัง 

รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู และนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

๒. เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ 

ระดบัสถานศกึษา ระดบัรายมาตรฐาน 

ระดบั คุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๖๐ 

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๒๕ 

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๑๕ 

คะแนน 

๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๕ (ยอดเยี่ยม  

๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๔ (ดีเลิศ  

๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๓ (ดี  

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๒ (ปานกลาง  

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ ๑ (กําลังพัฒนา  

 



๖๒  

เกณฑการประเมนิรายตวับงชี้  

ระดบัรายตวับงชี ้

ระดบั คุณภาพ คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๓ 

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๒ 

คะแนน 

คะแนนเต็ม ๑

คะแนน 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๐.๘๑ - ๑.๐๐ ๕ (ยอดเยี่ยม  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๐.๗๑ - ๐.๘๐ ๔ (ดีเลิศ  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๐.๖๑ - ๐.๗๐ ๓ (ดี  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๔๑ - ๐.๕๐ ๒ (ปานกลาง  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ ๐.๐๐ - ๐.๔๐ ๑ (กําลังพัฒนา) 

คาเปาหมายแนบทายประกาศ โรงเรยีนเทพสถติวทิยา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา 

มาตรฐานการศกึษา ประเดน็การพิจารณา 
คาเปาหมาย 

(ระดบัคณุภาพ  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของนกัเรยีน 
ยอดเยีย่ม 

 (ระดบั ๕  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ยอดเยีย่ม 

 (ระดบั ๕  

มาตรฐานที ่๓ 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนนนกัเรยีน

เปนสาํคญั 

ยอดเยีย่ม 

(ระดบั ๕  

๓. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูล 
     มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทพสถิต
วิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ประกอบดวย มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน ๓ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบงช้ี ดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษา คะแนน 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของนกัเรยีน ๖๐ 

ตัวบงชี้ ๑.๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑของแตละระดับชั้น ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๒ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑของแตละระดับชั้น ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๓ มีความสามารถในการคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๕ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๖ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ 



๖๓  

ตัวบงชี้ ๑.๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๘ มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๙ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๑๐ ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ๕ 

ตัวบงชี้ ๑.๑๒ สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ๕ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา ๑๕ 

ตัวบงชี้ ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ๒ 

ตัวบงชี ้๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒ 

ตัวบงชี้ ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ๒ 

ตัวบงชี้ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๓ 

ตัวบงชี้ ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ๓ 

ตัวบงชี้ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ๓ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนนกัเรยีนเปนสาํคญั ๒๕ 

ตัวบงชี้ ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได ๕ 

ตัวบงชี๓้.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู ๕ 

ตัวบงชี๓้.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๕ 

ตัวบงชี้ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนานักเรียน ๕ 

ตัวบงชี้ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ๕ 

รวม ๑๐๐ 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของนกัเรยีน ( ๖๐ คะแนน   
  คําอธิบาย ผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของนักเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวย
ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีตออาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจใน
ทองถ่ินและ ความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทาง
รางกายและจิต สังคม  
ตวับงชีท้ี ่๑.๑ มคีวามสามารถในการอาน การเขยีน การสือ่สารภาษาไทยตามเกณฑของแตละดับชัน้  
  (๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทยไดอยางดี ใชกระบวนการ
อาน การเขียน และการส่ือสาร ทําใหตนเองเกิดการเรียนรูไดตามเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวดัของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของแตละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนจากแบบ



๖๔  

รายงานการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย   
 เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕  
  ๒. รายงานสรปุการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย  
  ๓. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.๓ ม.๖ สูสากล  
  ๔. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 ตวับงชีท้ี่ ๑.๒ มีความสามารถในการอาน การเขยีน การสือ่สารภาษาองักฤษตามเกณฑของแตละดบัชัน้  
           (๕ คะแนน  
  คําอธิบาย นักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางดี ใชกระบวนการ
อาน การเขียน และการส่ือสาร ทําใหตนเองเกิดการเรียนรูไดตามเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานของแตละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนจากแบบ
รายงานการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 
  เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมลู  
  ๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕  
  ๒. รายงานสรปุการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
  ๓. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.๓ ม.๖ สูสากล  
 ๔. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 



๖๕  

ตวับงชีท้ี ่๑.๓ มคีวามสามารถในการคาํนวณตามเกณฑของแตละระดบัชัน้ ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ โดยสามารถคิดคํานวณ โดยการพูดหรือ
เขียนตาม ความคิดของตนเอง และมีเหตุผลประกอบ สามารถสรางสรรคผลงานผานกระบวนการคิดอยาง
สมเหตุสมผล  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคํานวณ  
 เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. แบบรายงานการพฒันาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕  
  ๒. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร 
  ๓. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.๓ ม.๖ สูสากล  
  ๔. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ตวับงชีท้ี ่๑.๔ มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมวีจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลีย่น 
  ความ คดิเหน็และแกปญหา (๕ คะแนน  
  คําอธิบาย นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คือสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ
ขอเท็จจริง ใครครวญ ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ ขอคิดเห็นมีการต้ังขอสันนิษฐานและมีกระบวนการคิด
เพื่อตรวจสอบ สันนิษฐานไดอยางถูกตองมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยการ
อภิปรายรวมกัน อยางมีเหตุผลและสามารถนํากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมวีิจารณญาณ และ
การแลกเปล่ียน ความคิดเห็น การอภิปราย โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใชในการแกไขปญหาตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันได  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหาในระดับดี   
 เกณฑการใหคะแนน  

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
 ๑. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยการซักถามนักเรียนและครู  
 



๖๖  

๒. การประเมินทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และการแกปญหาของนักเรียน  
  ๓. รายงานผลการประเมินการอาน วิเคราะห และเขียน  
  ๔. รายงานผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหาของนักเรียน 
  ๕. รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการสูสากล 
ตวับงชีท้ี ่๑.๕ มคีวามสามารถในการสรางนวตักรรม ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติมีการคิดคนนวัตกรรม แนวความคิด
ใหม ๆ สามารถสรางส่ิงประดิษฐไดอยางสรางสรรคหรือปรับปรุงของเกาท่ีมีอยูเดิมใหดีข้ึน แลวนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เกณฑการพิจารณา รอยละของนักเรยีนท่ีมี
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม จากผลการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ จากกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และบูรณาการ STEM Education ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพฒันา (๑  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
 ๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕  
  ๒. รายงานสรปุการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกจิกรรมบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
 ๓. รายงานสรปุการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมบูรณาการ Stem Education 
ตวับงชีท้ี ่๑.๖ มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (๕ คะแนน  
  คําอธิบาย นักเรียนมีความรูความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู ใชทักษะเพื่อการศึกษาคนควา การเขียนรายงานและการอางอิง 
และสามารถใชทักษะการส่ือสารในดานการพูด การฟง การอาน การเขียน การติดตอส่ือสารอยางสรางสรรคและ
มีคุณธรรม 
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ตามเกณฑมาตรฐาน  
   

 

 

 

 



๖๗  

เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  ๑. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู และผูปกครอง 
  ๒. สรุปผลการบันทึกความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน 
  ๓. สรุปผลการทดสอบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตวับงชีท้ี ่๑.๗ มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา ( ๕ คะแนน  
  คําอธิบาย นักเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
แตละปในดาน ความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ และสมรรถนะของนักเรียน ตามหลักสูตรท่ี
สถานศึกษากําหนด อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ 
  เกณฑการพจิารณา 
  ๑. รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรูต้ังแตระดับดี (เกรด ๓  
ข้ึนไป ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๒. รอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET ท่ีมีคา   T-Score เทียบตามเกณฑ (ปการศึกษาท่ีประเมิน ในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู 
 เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕  
  ๒. รายงานสรปุการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  
  ๓. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.๓ ม.๖ สูสากล  
 
 



๖๘  

ตวับงชีท้ี ่๑.๘ มคีวามรู ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีตองานอาชพี ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติความพึงพอใจ 
ความคิด ความรูสึกท่ีดีตองานอาชีพ  นักเรียนรูจักตนเองมากข้ึน มองเห็นความถนัดและความสนใจในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความสําคัญของอาชีพสุจริต 
  เกณฑการพจิารณา นักเรียนรูจักตนเองมากข้ึน มองเห็นความถนัดและความสนใจในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต มีการวางแผนเพือ่การประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความสําคัญของอาชีพสุจริต   
 เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดับคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕ กิจกรรมแนะแนว 
  ๒. แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม  
  ๓. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕ วิชาความถนัดและความสนใจ 
  ๔. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.๕ วิชาเลือกเสรี 
ตวับงชีท้ี ่๑.๙ การมีคณุลกัษณะและคานยิมทีด่ตีามสถานศกึษากําหนด ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบท้ัง ๘ คุณลักษณะ คือ  
  ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย  
  ๒. ซื่อสัตยสุจริต  
  ๓. มีวินัย  
  ๔. ใฝเรียนรู  
  ๕. อยูอยางพอเพียง  
  ๖. มุงมั่นในการทํางาน  
  ๗. รักความเปนไทย  
  ๘. มีจิตสาธารณะ  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฯ  
  เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดับคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเย่ียม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  



๖๙  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูปกครอง/ชุมชน  
  ๒. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฯ  
  ๓. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป สรุปงาน/กิจกรรม /โครงการ ท่ี
เกี่ยวของ โล เกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน/สถานศึกษา 
ตวับงชีท้ี ่๑.๑๐ ความภมูใิจในทองถิน่และความเปนไทย ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย นักเรียนรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ทองถ่ิน เห็นคุณคา มีสวนรวมในการอนุรกัษ
วัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย ภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกไดอยางเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน และเผยแพรสูสากล  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
 เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูปกครอง/ชุมชน  
  ๒. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ทองถ่ิน 
การอนุรักษวัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย ฯ  
  ๓. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สรุปงาน/กิจกรรม /โครงการ ท่ี
เกี่ยวของ โล เกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน/สถานศึกษา ดานการเผนแพรศิลปวัฒนธรรมฯ 
 
ตวับงชีท้ี ่๑.๑๑ การยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย ( ๕ คะแนน   
  คําอธิบาย การอยูรวมกันทามกลางความแตกตางของสมาชิกในสังคม ควรเปดใจใหกวาง ยอมรับและ
เคารพ ในเช้ือชาติ ศาสนา เขาใจและเรียนรูวัฒนธรรม รูปแบบการดําเนินชีวิต ยอมรับความแตกตางท่ีเกิดข้ึน 
รับฟงเหตุผล ความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสามารถปรับตัวใหเขากับคนทุกเช้ือชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระทําและคําพูด ท่ีอาจนํามาซึ่งความแตกแยกขัดแยง เคารพในหนาท่ี
สิทธิเสรีภาพของกันและกันภายใตกรอบประชาธิปไตย  
  เกณฑการพจิารณา รอยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
   

 

 



๗๐  

เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล 
   ๑. การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการพูดคุยซักถามผูเรียนครูและผูปกครอง  
  ๒. ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  
  ๓. รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตวับงชีท้ี ่๑.๑๒ สุขภาวะทางรางกายและลกัษณะจิตสงัคม (๕ คะแนน   
  คําอธิบาย ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีน้ําหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพท่ีดี สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และรูจักปองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด ใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเส่ียงได มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออก
อยางเหมาะสม แตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น   
  เกณฑการพจิารณา รอยละของผูเรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ผูเรียนท่ีมีสุขภาพจิต ท่ีดี ผูเรียนท่ีมีสุขนิสัยท่ีดี ผูเรียนท่ีปลอดจากส่ิงเสพติด อบายมุขและปญหาตางๆ  
  เกณฑการใหคะแนน   

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔  

๓.๐๐ – ๓.๔๙ ดี (๓  

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ปานกลาง (๒  

๐.๐๐ – ๒.๔๙ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสังเกตพฤติกรรมของผูเรยีนและการพูดคุยซักถามผูเรียน ครู และผูปกครอง  
  ๒. สรุปการบันทึกน้ําหนัก สวนสูง/แบบบันทึกสุขภาพประจําตัวของผูเรียน  
  ๓. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน  
  ๔. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของผูเรียน  
  ๕. รายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  ๖. สรุปผลการประเมินสุขบัญญัติ ๑๐ ประการของผูเรียน  
  ๗. ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยท่ีดีของผูเรียน เชน สถิติการใชหองพยาบาล 
สถิติการมาเรียน ขอมูลดานสุขภาพของผูเรียนรายบุคคล  
  ๘. รายงานผลการด าเนินงานของฝายกิจการนักเรียนและขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
 



๗๑  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา ( ๑๕ คะแนน   
  คําอธบิาย เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจ อยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุก กลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ
ทาง วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมท้ังจัด 
สภาพแวดลอมทางกายและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนร 
ตวับงชีท้ี ่๒.๑ มเีปาหมาย วิสยัทัศน และพนัธกจิที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน (๒ คะแนน   
  คําอธบิาย สถานศึกษามีการดําเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาโดยมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ จากกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร สถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ท่ีทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม  
  เกณฑการพจิารณา การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  พจิารณาจาก   
  ๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา 
ระดับชาติ และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ินอยางชัดเจน  
  ๒. มีการจัดโครงสรางองคกร กําหนดกฎเกณฑ ควบคุมทรัพยากรตางๆ ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ 
เปาหมาย โดยการกําหนด อ านาจ ภาระหนาท่ี จัดแบงงาน  หนาท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน  
  ๓. จัดวางตัวบุคคลเขาปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
  ๔. การทํางานของทุกฝายขององคกรเปนไปในทางท่ีสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
และบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๕. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ วาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม  
มีขอบกพรองอะไรท่ี ตองแกไขหรือไม 
  เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดาํเนนิการไดด ี คะแนน ระดับคณุภาพ 

จาํนวน ๕ ขอ ๒.๐๐ ยอดเย่ียม (๕  

จาํนวน ๔ ขอ ๑.๖๐ ดีเลิศ (๔  

จาํนวน ๓ ขอ ๑.๒๐ ดี (๓  

จาํนวน ๒ ขอ ๐.๘๐ ปานกลาง (๒  

จาํนวน ๑ ขอ ๐.๔๐ กําลังพัฒนา (๑  

แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย เชน แผนการพัฒนาคุณภาพารศึกษาของสถานศึกษา และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  ๓. สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียผูปกครองผูมีสวนเกี่ยวของ 
  ๔. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ประจําปการศึกษา  
ตวับงชีท้ี ่๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา (๒ คะแนน  
  คําอธบิาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบท้ังในสวนการ
วางแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช  มีการกํากับติดตามการ



๗๒  

ปฏิบัติหนาท่ี ตามวงจรคุณภาพ สงผลใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดบรรลุเปาหมาย 
วิสัยทัศน พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบ ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการดําเนินการประเมินผลการบริการและการจัด
การศึกษา อยางเปนระบบ มีผลการดําเนินงานท่ีสะทอนความสําเร็จของสถานศึกษาและความพงึพอใจของ
ผูเกี่ยวของ บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรบัผิดชอบตอ
ผลการจัด การศึกษา โดยการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางมี ประสิทธิภาพตอสถานศึกษา  
  เกณฑการพจิารณา การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
  พจิารณาจาก  
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี อยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจพิจารณาจาก การใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจําปของ
สถานศึกษา การใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ของสถา นศึกษาประจําปการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๒. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาระยะ ๓ – ๕ ปมีการกําหนดการมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธหรือแผนงานโครงการ 
หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๓. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสูเปาหมายตามวิสัยทัศนและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๔. การมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาอยางชัดเจน  
  ๕. การมีรายงานผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม และรายผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
แตละปท่ีสะทอน ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน เปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๕ ขอ ๒.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๔ ขอ ๑.๖๐ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๓ ขอ ๑.๒๐ ดี (๓  

จํานวน ๒ ขอ ๐.๘๐ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑ ขอ ๐.๔๐ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย เชน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําป และสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  ๓. สรุปผลการความพึงพอใจของครูและผูเกี่ยวของตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 



๗๓  

ตวับงชีท้ี ่๒.๓ ดําเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นนคุณภาพของผูเรยีนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศกึษา และ 
        ทกุกลุมเปาหมาย ( ๒ คะแนน   
  คําอธบิาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาท่ีเนน
คุณภาพของ ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
โดยใชหลักการ บริหารแบบมีสวนรวมและใชสถานศึกษาเปนฐาน มีการบริหารความเส่ียง และมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณา การรองรับมาตรฐานการศึกษาจนสามารถนําการเปล่ียนแปลงสูสถานศึกษา  
  เกณฑการพจิารณา การวางแผนและดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุก
กลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ  
  พจิารณาจาก    
  ๑. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาไดตรงกับความตองการของผูเรียน จัดกระบวน การ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีแหลงเรียนรู ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูตลอดจน จัดระบบการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   ๒. การจัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มดวยศักยภาพ ทางดาน
อาคาร สถานท่ี สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดลอม
บรรยากาศ ท่ีรมรื่น สวยงามเอื้อตอการเรียนรู มีการใหบริการผูเรียนดานตางๆ ท้ังดานสุขภาพอนามัย ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นันทนาการและวิชาการ ดานหองสมุดมีหนังสือ/เอกสาร ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการ
อยางพอเพียง และเปนระบบ  
   ๓. การสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community โดยผูบริห ารสถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน หรือ 
การจัดการความรู (Knowledge Management ในการพัฒน าคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice ของกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู   
  ๔. การบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมีการระบุความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง และการวาง
แผนการบริหารความเส่ียง การดําเนินการตามแผน ตลอดจนการกํากับติดตาม ประเมินผลและการ จัดทํา
รายงานการบริหารความเส่ียง  
  ๕. การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบรหิารจัด การ
สถานศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช มาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนําไปสูการเปล่ียนแปลง ของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  
  ๖. การสรางความสําเร็จใหแกสถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเดน ของ
ผูเรียนมีช่ือเสียงเปนท่ีปรากฏ  
  ๗. การรายงานผลสําเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกป มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากรและผูเกี่ยวของ  
 
  
 
 



๗๔  

  เกณฑการใหคะแนน   

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๗ ขอ ๒.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๖ ขอ ๑.๖๐ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕ ขอ ๑.๒๐ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๐.๘๐ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๐.๔๐ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และผูปกครอง  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย การบริหารจัดการสถานศึกษา เชน แผนพัฒนาการ จัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานประจําป หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู การรายงานผล การ
สําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู บุคลากร หรือ ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ เปนตน  
  ๓. ประเมินมาตรฐาน อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด แหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูของสถานศึกษา   
ตวับงชีท้ี ่๒.๔ พฒันาครแูละบคุลากรใหมคีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี (๓ คะแนน  
  คําอธบิาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดใหมี ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  
  เกณฑการพจิารณา 
  ๑. ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามท่ีองคกรวชิาชีพครูก าหนดข้ึน รวมท้ัง 
มาตรฐานและคุณภาพของครูท่ีหนวยงานและสถานศึกษากําหนดข้ึน  
  ๒. ประเมินครูวามีมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีกําหนดในขอ ๑  
  ๓. วิเคราะหผลการประเมินครูตามขอ ๒ เพื่อทราบวาครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ได
ครบถวนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยูในระดับใด ตองพัฒนาดานใดกอนและหลังหรือพัฒนาไปพรอมกัน  
  ๔. จัดกลุมครูท่ีจะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา อาจจัดเปนรายบุคคลหรือ เปน
กลุม โดยพิจารณาจากสภาพและปญหาท่ีคนพบในขอ ๓ เปนหลัก และองคประกอบอื่น ๆ เชน งบประมาณ 
ระยะเวลา วทิยากร เปนตน  
  ๕. กําหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ชวงเวลา และรายงานผลดําเนินการ  
  ๖. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานท่ีกําหนด กํากับดูแลสนับสนุน ชวยเหลือ ติดตามประเมินผลเปนระยะ 
นําผลมาวิเคราะหและพัฒนาตอไป รวมท้ังนําผลการพัฒนามาใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ หรือนําผลการพัฒนา 
ไปใชในเรื่องอื่นๆ เชน การเล่ือนตําแหนง เล่ือนเงินเดือน 

 

 

 

 



๗๕  

เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๖ ขอ ๓.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๕ ขอ ๒.๔๐ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๔ ขอ ๑.๘๐ ดี (๓  

จํานวน ๓ ขอ ๑.๒๐ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๐.๖๐ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย เชน แผนการพัฒนา/แผนปฏิบัติการ ดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอม ของสถานศึกษา และสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตวับงชีท้ี ่๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบรหิารและการจัดการเรยีนรู (๓ คะแนน   
  คําอธบิาย สถานศึกษาจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารงานท่ีเอือ้ตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใน สถานศึกษา มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดระบบสารสนเทศเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการ
ใหบริการหรือ/ การเช่ือมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด และมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  เกณฑการพจิารณา การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
  พจิารณาจาก  
   ๑. จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อตอการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  
  ๒. การมีผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  ๓. การขับเคล่ือนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา  
  ๔. การดําเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
  ๕. การจัดประชุมช้ีแจง สรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใหผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับ ระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ๖. การจัดระบบขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมู ครอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึง และการ
ใหบริการ/การเช่ือมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด  
  ๗. การมีขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ครู และผูบริหารเปนรายบุคคลถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน  
  ๘. การมีขอมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ี
ตอเนื่องอยางนอย ๓ ป  
  ๙. การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 



๗๖  

  เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๙ ขอ ๓.๐๐ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๗-๘ ขอ ๒.๔๐ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕-๖ ขอ ๑.๘๐ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๑.๒๐ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๐.๖๐ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ เชน ระบบโครงสราง การ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เปนตน 
 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั (๒๕ คะแนน  
  คําอธิบาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน
การสอน จัดตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน ตามความสนใจ ความตองการ 
และความถนัดของผูเรียน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของผูเรียน แตละ
บุคคล สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียน 
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
ตวับงชีท้ี ่๓.๑ จัดการเรยีนรูที่ผานกระบวนการคดิและปฏิบตัจิรงิ และสามารถนาํไปประยกุตใชใน  
  ในการดาํเนนิชวีติ (๕ คะแนน   
  คําอธบิาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เนนให ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูเชิงบวก ท่ีสามารถนําไป
จัด กิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ 
ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูนําเสนอผลงานและความสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิต  
  เกณฑการพจิารณา  
  ๑. มีแผนจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีกระตุนใหผูเรียนไดรับกระบวนการคิดและไดปฏิบัติจริง  
  ๒. มีแผนจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองคความรูดวยตนเอง และสามารถ 
ส่ือสาร ถายทอด นําเสนอองคความรูได  
  ๓. มีแผนจัดการเรียนรูท่ีชวยสงเสริมหรือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๔. มีแผนจัดการเรียนรูท่ีสามารถเช่ือมโยงและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
  ๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการเรียน  
  ๖. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๗. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมหรือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๘. มีรายงานและสรุปผลความสําเร็จโครงการหรือความพึงพอใจตอกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมหรือ 



๗๗  

แกปญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียน 
  เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๘ ขอ ๕ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๗ ขอ ๔ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕-๖ ขอ ๓ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๒ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๑ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของทุกกลุมสาระ  
   ๒. แผนการจัดการเรียนรูท่ีชวยสงเสริมหรือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๓. บันทึกการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการเรียน  
  ๔. โครงการหรือกิจกรรมท่ีชวยสงสริมหรือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๕. รายงานและสรุปผลความสําเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจตอกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมหรือ
แกปญหา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  
  ๖. เอกสารประกอบการสอน รองรอย รูปภาพ  
ตวับงชีท้ี ่๓.๒ ใชสือ่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูทีเ่อือ้ตอการเรยีนรู (๕ คะแนน   
  คําอธบิาย มีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
    เกณฑการพจิารณา การใชส่ือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  
  พจิารณาจาก  
   ๑. จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อตอการพัฒนาทางดาน การจัดหาส่ือเพื่อใชในการเรียน 
การสอน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู  
   ๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  
   ๓. การขับเคล่ือนกลไก ใหมีการสรางส่ือ การใชส่ือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู  
   ๔. การกําหนดผูรับผิดชอบงานทางดานส่ือนวัตกรรม  
   ๕. การจัดระบบการบริการ สะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ  
   ๖. มีขอมูลสารสนเทศทางดานส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู  
   ๗. มีขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ครู และผูบริหารเปนรายบุคคลถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน  
   ๘. การนําส่ือใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
   



๗๘  

เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๘ ขอ ๕ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๗ ขอ ๔ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕-๖ ขอ ๓ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๒ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๑ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. ขอมูลสารสนเทศทางดานเทคโนโลยี การใชอินเตอรเน็ต และแหลงเรยีนรู  
  ๒. ขอมูลสารสนเทศทางดานส่ือการเรียนการสอนของครู การใหบริการทางดานเทคโนโลยี  
  ๓. สรุปผลความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการส่ือสารของผูเรียน 
ตวับงชีท้ี ่๓.๓ มกีารบริหารจัดการชัน้เรยีนเชงิบวก (๕ คะแนน  
  คําอธบิาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยการเนนปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็ก รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูอยางมีความสุข  
  เกณฑการพจิารณา ในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  พจิารณาจาก การดําเนินการดังตอไปนี้  
  ๑. การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
  ๒. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและนําขอมูลมาใชในการวางแผนและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล  
  ๓. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการ 
เรียนรูท่ีหลากหลายเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
  ๔. บริหารจัดการช้ันเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรูเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูเรียน 
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  
  ๕. การใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
  ๖. การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือส่ือนวัตกรรมอยางนอยปละ ๑ ช้ิน  
  ๗. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และรายงาน 
กิจกรรม IS 
  เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๗ ขอ ๕ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๖ ขอ ๔ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕ ขอ ๓ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๒ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๑ กําลังพัฒนา (๑  



๗๙  

   แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  ๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานรองรอยการปฏบัิติงานของครู เชน แผนการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย ส่ือ นวัตกรรม  
  ๒. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู  
  ๓. การสอบถามและสัมภาษณครู ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ  
  ๔. รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS 
ตวับงชีท้ี ่๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเรยีนอยางเปนระบบและนาํผลมาพฒันาผูเรยีน (๕ คะแนน   
  คําอธบิาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ตามสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
โดยการ ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินอยางเปนระบบ ใชเครือ่งมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีเหมาะสม โดยผูเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการผูประเมินและมีการใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนและ ผูเรียนนําไปใชประโยชน  
  เกณฑการพจิารณา การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
  พจิารณาจาก  
   ๑. มีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะสําคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมินผูเรียนจาก 
สภาพจริง  
  ๒. มีการกําหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ  
  ๓. ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน  
  ๔. ผูเรียนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  
  ๕. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชประโยชน 
   เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๕ ขอ ๕ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๔ ขอ ๔ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๓ ขอ ๓ ดี (๓  

จํานวน ๒ ขอ ๒ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑ ขอ ๑ กําลังพัฒนา (๑  

   แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล  
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาครูและผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รองรอย รายงานการวัดและประเมิน  
  ๓. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู  
  ๔. การประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร  
  ๕. การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
 

 

 



๘๐  

ตวับงชีท้ี ่๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพือ่พฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู   
  (๕ คะแนน   
  คําอธบิาย สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดให
บุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู มุงพฒันาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องใหเกิด ข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจนเปน
วัฒนธรรมในการ ทํางานปกติของสถานศึกษา มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห สังเคราะห หรือมีการวิจัย
และเลือกสรร ขอมูลสารสนเทศมาใชพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการเผยแพรและการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อให
เกิดการพัฒนา อยางตอเนื่อง  
  เกณฑการพจิารณา การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  
  พจิารณาจาก  
  ๑. การสรางเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูมุงการ 
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
  ๒. การนําผลการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
  ๓. การวิเคราะห สังเคราะห/วิจัย และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  
  ๔. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในสถานศึกษาเปนการทํางานปกติ ของ
สถานศึกษา  
  ๕. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
  ๖. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู  
  ๗. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใหสอดคลองกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
  ๘. การเผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง 
  เกณฑการใหคะแนน  

สถานศกึษาดําเนนิการไดด ี คะแนน ระดบัคณุภาพ 

จํานวน ๘ ขอ ๕ ยอดเยี่ยม (๕  

จํานวน ๗ ขอ ๔ ดีเลิศ (๔  

จํานวน ๕-๖ ขอ ๓ ดี (๓  

จํานวน ๓-๔ ขอ ๒ ปานกลาง (๒  

จํานวน ๑-๒ ขอ ๑ กําลังพัฒนา (๑  

  แหลงขอมูล / การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  ๑. การสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของ  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย หรือขอมูลเชิงประจักษ เชน การใชผลการแลกเปล่ียน 
เรียนรูการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู การเผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการเรียนรูเปนตน 



๘๑  

แนวทางการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 ๑. หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเปนไป
ตามหลักการตัดสินใจโดยผูเช่ียวชาญ (expert judgment และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินในระดับเดียวกัน (peer review  โดยเ ทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ผูประเมินตองมีความรู
อยางรอบดานและวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะกรรมการผูประเมินเพื่อการตัดสินใหระดับคุณภาพตามเกณฑท่ี
กําหนด  ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 ๒. การประเมินคุณภาพภายในเปนหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาท่ีแทจริง  โดยใหความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ  การตัดสินคุณภาพของ
สถานศึกษาใหใชเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ีไมแยกสวนหรือแยกองคประกอบในการกําหนด
คะแนนประเมนิ  แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนนิงานในภาพรวม 
(Holistic  Rubrics  
 ๓. การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมายและ
เกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา  โดยใหยึดหลักการดําเนินงานเพื่อพัฒนา  และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตาม
เปาหมายท่ีกําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence  based โดยเลือกใชวิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ท่ีเหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน  และมีเปาหมาย
การประเมินเพื่อการพัฒนา (Evaluation  and  Development ลดภาระการจัดเก็บขอมูลและเอกสาร  
ท่ีไม จําเปนในการประเมิน  มีความนาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบท 
ของสถานศึกษานั้น ๆ 

๕. ใหผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นท่ีกําหนด  แจงผลการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง  พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และสรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment  

๖. ขอควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖.๑. ศึกษามาตรฐาน  หลักเกณฑ  วิธีการประเมิน  วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ  วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล  รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และคูมือสําหรับผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในใหเขาใจอยางถองแท 

๖.๒  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาลวงหนา  เชน  รายงานการประเมินตนเอง
ของหนวยงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายวนของหนวยงานรอบปท่ีผานมา  พรอม
สรุปขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

๖.๓ ผูประเมินมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความรูความสามารถ
ของตนและรับฟงความคิดเห็นจากคณะผูประเมินท่ีไปประเมินดวยกันไมควรถือความคิดของ
ตนเองเปนหลัก 

๖.๔ ใหขอเสนอแนะท่ีชัดเจนตอสถานศึกษาอยางมีคุณคา  สามารถนําไปใชประโยชนได 
๖.๕ เขียนรายงานการประเมินตนเองอยางมีคุณคารวมท้ังเลือกใชภาษาท่ีเหมาะสม ถูกตอง 



๘๒  

๖.๖ แสวงหาความรู ใหมอยู เสมอเพื่อใหเขาใจบริบท  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 
แบบตางๆ  ท่ีสถานศึกษานํามาใช 

๖.๗ กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการประเมินใหเหมาะสมตามสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา  
และใชวิ ธีก ารเก็บรวบรวมขอมู ลตามสภาพจริง   เชน   การสอบถาม  การ สังเกต   
การสัมภาษณ  ตรวจสอบเอกสารและช้ินงานเดิม  เพื่อสดการใชกระดาษจํานวนมาก 

๖.๘ ไมสรางเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสารท่ีเปนรองรอย
การดําเนินงานตามปกติ 

 ๗. ใหสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย   
 ๑  ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย  ๓  คน  ท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
 ภายนอก ท่ีหน วยงานตน สังกั ด ข้ึนทะเบี ยน ไวอย าน อย  ๑  คน   เข ามามี ส วนร วม 
 ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   
 ๒  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการ 
 และเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

 ๘. สถานศึกษาควรกําหนดข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี ้
๘.๑  ข้ันตอนกอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑ ศึกษา  ทําความเขาใจ  วางแผนกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
 ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี  และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
๒ วิเคราะหมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน  กําหนดวิธีการประเมิน  แหลงขอมูล  
 แนวคําถาม  เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
๓ ช้ีแจงข้ันตอน  วิธีการประเมินแกผูบริหาร  ครู  และผูเกี่ยวของ 

๘.๒  ข้ันตอนระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๑ เก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการและแหลงขอมูลท่ีกําหนด ท้ังนี้ ใหใชวิธีการและแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา เหมาะสมและเพยีงพอตอประเด็นพิจารณา 
๒ ใหระดับคุณภาพการประเมินโดยพิจารณาจากเอกสาร  หลักฐาน  ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได

และเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 
๘.๓  ข้ันตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑ สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
๒  เผยแพรผลการประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแก ผู เกี่ ยวของ 

ในสถานศึกษา  นอกสถานศึกษา  และหนวยงานระดับตนสังกัด 
๓ นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๙. ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตนสังกัด  เผยแพรรายงานตอสาธารณชน  หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  



๘๓  

                                    สวนที ่๓  การวเิคราะหสถานภาพของโรงเรยีน 

 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ไดจัดทํา SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. การวเิคราะหสภาพแวดลอม 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอม   เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา
ท้ังในแงเชิงบวกและเชิงลบ  ขอมูลสภาพแวดลอมเปนขอมูลในการประเมินสภาพของสถานศึกษาวาเปนอยางไร  
และพัฒนาไปในทิศทางใด  สภาพแวดลอมท่ีมีบทบาทตอการดําเนินงานของสถานศึกษาแบงได  ๒ ประเภท  คือ 
สภาพแวดลอมภายนอก  และสภาพแวดลอมภายใน  ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
พิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” ของสถานศึกษา ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  
พิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดออน” ของสถานศึกษา 

 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย หรือ
สนับสนุนใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

 อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนภัยคุกคาม 
หรือขอจํากัดท่ีทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จ 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายใน ท่ีเปนขอดี หรือ
ขอเดน  ท่ีทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

 จุดออน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนขอดอย
ซึ่งสงผลเสีย ตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน( Internal Environment ) ใชหลัก ๗S คือ 
๑. ยุทธศาสตร (Strategy) 
๒. โครงสรางองคการบริหารงานของสถานศึกษา(Structure) 
๓. ระบบองคการ (System) 
๔. ทักษะของบุคลากร(Skill) 
๕. คุณคารวมในองคการ (Shared Values) 
๖. บุคลากร(Staff) 
๗. รูปแบบการนาองคการ(Style) 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ( External Environment ) ใชหลัก C – PEST คือ 
๑. ลูกคา (Customer) 
๒. สถานการณทางการเมือง(Political) 
๓. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
๔. สภาพแวดลอม (Environment) 
๕. สภาพสังคม(Social) 

                     ๖. เทคโนโลย(ีTechnological  
          ตามแนวคิดของ  McKinsey  ๗ -S  Framework  ใชวิเคราะหสภาพภายในองคการโดย
ท้ัง  ๗  ประเด็นนี้สามารถแบงไดเปน  ๒  กลุม  คือ 



๘๔  

                ๑.  กลุมท่ีเปนรูปธรรม  ประกอบดวยยุทธศาสตร  (Strategy )  โครงสราง  (Structure)  และ
ระบบ(Systems)  ซึ่งพิจารณาไดจากวิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร  โครงสรางองคการ  ระบบงานตางๆ   
เปนตน 
                ๒.  สวนอีกกลุมหนึ่งคือกลุมท่ีเปนรูปธรรมนอยกวา  ประกอบดวย ทักษะ  (Skill)  คานิยมรวม 
(Shared  Value)  บุคลากร (Staffs)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  ซึ่งท้ัง  ๗  ประเด็นนี้   องคการ  โดย
ใชขอมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณากอนจัดทํายุทธศาสตร 
                S  - Strategy    ยุทธศาสตรและขอบเขตท่ีองคการจะดําเนินไปในระยะยาวนั้นเปนอยางไร 
                S – Structure   โครงสรางองคการ  เปนโครงสรางท่ีต้ังข้ึนตามกระบวนการ  หรือหนาท่ีของงาน 
                S – Systems  ระบบงานท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในการดําเนินงานขององคการ 
                S – Skills  ทักษะ  ความสามารถหรือปจจุบันในระบบราชการใชคําวา  สมรรถนะ 
(Competency)  ขององคการเปนอยางไร 
                S – Shared  values  คานิยมรวม  คือส่ิงท่ีบุคลากรสวนใหญในองคการเห็นวาเปนส่ิงดี  พึง
ปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมใน การทํางาน  ทําใหเกิดปทัสถาน (Norm)  ขององคการ 
                S – Staff  บุคลากรในองคการเปนอยางไร  มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการ
หรือไม  และมีบุคลากรท่ีจะตอบสนองการเติบโตขององคการในอนาคตหรือไม 
                S – Style  รูปแบบของการบริหารจัดการองคการ ของผูบริหารเปนอยางไร  ภาวะผูนําของ
ผูบริหารมีบทบาทท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ  
๒. กระบวนการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 
 ๑. นําประเด็นสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  ท่ีคณะทํางานรวมกัน
ระดมความคิด  เขียนประเด็นสําคัญท้ังดานท่ีเปนปจจัย ดานโอกาส (+) และอุปสรรค (-)  และประเด็นปจจัยท่ี
เปนจุดแข็ง (+) และปจจัยท่ีเปนจุดออน (-) (ตามตัวอยาง  
 ๒. ใหคณะทํางานในกลุมแตละคนใหคะแนนในแตละประเด็น ตามแบบฟอรมการใหคะแนน  ซึ่งกําหนด
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  โดยใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

๕   คะแนน  หมายถึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
                               สถานศึกษามากท่ีสุด 
๔   คะแนน  หมายถึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
                               สถานศึกษามาก 
๓   คะแนน  หมายถึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
                               สถานศึกษาปานกลาง 
๒   คะแนน  หมายถึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
                               สถานศึกษานอย 
๑   คะแนน  หมายถึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
                               สถานศึกษานอยท่ีสุด 

 
 
 



๘๕  

ผลการวเิคราะหองคกร SWOT Analysis ของโรงเรยีนเทพสถิตวทิยา มดีงันี ้
ปจจยัภายนอก ( External Environment ) 

๑. ลกูคา (Customer):C 
โอกาส ( Opportunity ) 
๑.ผูปกครองและนักเรียนมีความ
ตองการท่ีจะศึกษาในโรงเรียน เพราะมี
ความเปนเลิศทางวิชาการมากข้ึน 

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.ผูนําชุมชน และผูมีสวนไดเสียบางสวนไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะเมื่อเร่ืองน้ันขัดกับผลประโยชนของตน 
๒.ผูปกครองไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 

๒. สถานการณทางการเมอืง(Political):P 

โอกาส ( Opportunity ):O 
๑.กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายดาน
การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
๒. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมี
นโยบายสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดท่ี
สามารถทําช่ือเสียงใหกับจังหวัดได  

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ตําบลมักจะสนับสนุนเฉพาะโรงเรียน
ท่ีมีสวนไดเสียกับการดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๒.นโยบายจํากัดอัตรากําลังของภาครัฐ ทําใหขาดบุคลากรสถานศึกษาท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
๓.นโยบายของ กระทรวง ศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบอย ทํา
ใหนโยบายเปลี่ยนบอยตามไปดวย เปนเหตุใหโรงเรียน เกิดความสับสน 

๓. สภาพเศรษฐกจิ (Economic):E 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑.สถานศึกษาสามารถระดมทุนจาก
หนวยงานภายนอกไดมาก 
๒. มีงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลดานการศึกษา 

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.สภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีถูกชะลอตัวจากภาวะทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในปจจุบันทําใหผูประกอบการมีรายไดนอยลง 
๒. คนในชุมชนมีคาครองชีพเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให
โรงเรียนไมสามารถเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษอื่นๆจากผูปกครองไดอยางเต็มท่ี 

๔. สภาพแวดลอม (Environment):En 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑.ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเปนชุมชนขนาดเล็กหลายชุมชน
รวมตัวกันเปนชุมชนขนาดใหญ คนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ
อันดีตอกันและใหความชวยเหลือกันอยางเต็มท่ี 

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.มีจํานวนเด็กวัยเรียนอาศัยอยูในชุมชนเปนจํานวน
มากทําใหมีโอกาสเกิดแหลงมั่วสุมของวัยรุนไดงาย 

๕. สภาพสงัคม(Social):S 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑.ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการเฝาระวังพฤติกรรมไม
เหมาะสมของเยาวชนและมีการควบคุมแหลงบันเทิงตางๆ
ในชุมชนท่ีอาจกอใหเกิดปญหาเยาวชนได 
 

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.ผูปกครองไมมีเวลาใหกับลูก ทําใหเด็กขาดความอบอุน
และกอใหเกิดปญหาเยาวชน 
๒.ครอบครัวไมมีจิตวิทยาในการอบรมลูก ทําใหเกิด
ปญหาดานพฤติกรรมเยาวชน 

๖. เทคโนโลย(ีTechnological):T 

โอกาส ( Opportunity ) 
๑.สถานศึกษามีระบบ IT ท่ีทันสมัย
รองรับและพัฒนางานการบริหาร
สถานศึกษาได 

อปุสรรค ( Threats ) 
๑.สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีตองใชการจางพนักงาน
คอมพิวเตอร 
๒. ขาดการเช่ือมโยงฐานขอมูลของสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 



๘๖  

ปจจยัภายใน ( Internal Environment ) 

๑. ยุทธศาสตร (Strategy):S๑ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑. สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรและ
เปาหมายท่ีชัดเจน และสอดคลองกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. ขาดการสื่อสารวิสัยทัศน และทิศทางยุทธศาสตรอยาง
ท่ัวถึง 
๒. การทํายุทธศาสตรไมมีการทบทวน SWOT ให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

๒. โครงสรางองคการบรหิารงานของสถานศกึษา(Structure) 

จดุแขง็ ( Strength ):S๒ 
๑.สถานศึกษามีโครงสรางและสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีระเบียบการทํางานและมีการกําหนด
ภาระหนาท่ีของแตละงานอยางชัดเจน 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. สถานศึกษามีโครงการใหมๆท่ีมีการแบงงานและ
อํานาจไมชัดเจน 
๒. บางงานของโรงเรียนยังไมมีการแบงสายการบังคับ
บัญชาท่ีชัดเจน ตองใชบุคลากร รวมกับงานอื่น 

๓. ระบบองคการ (System):S๓ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีการใชระบบ IT เขามาใชในการ
ปฏิบัติงานและติดตอสื่อสาร 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. ระเบียบบางอยางท่ีใชในการปฏิบัติงานไมสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 
๒. การประสานงานระหวางหนวยงานในโรงเรียน 
มีขอติดขัด  

๔. ทกัษะของบุคลากร(Skill):S๔ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑.บุคลากรสวนมากมีความรูและประสบการณในวิชาชีพ
ครูมานาน 
๒. ครูมีความรูความสามารถและเปนผูนําทางวิชาการ 

จดุออน ( Weakness ) 
๑.ขาดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
๒. บุคลากรสวนมากใชวิธีการสอนแบบเกา ทําใหนักเรียน
เกิดความเบ่ือหนายในการเรียน 

๕. คณุคารวมในองคการ (Shared Values):S๕ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑.ครูมีความรักและผูกพันในวิชาชีพและโรงเรียน 
เน่ืองจากปฏิบัติงานมานานและครูสวนมากเปนคนใน
ชุมชน 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. ครูไมมีการแบงปนและถายทอดประสบการณการสอน
ใหกับครูรุนใหมๆ ทําใหการสอนของครูรุนใหมมีคุณภาพ
นอยลง 

๖. บุคลากร(Staff):S๖ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑.ครูมีความรับผิดชอบและทุมเทในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. จํานวนบุคลากรนอยไมสามารถรองรับโครงการตางๆท่ีเพิ่มข้ึน 
๒. ขาดแผนบุคลากรรองรับกรณีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก 

๗. รูปแบบการนาํองคการ(Style):S๗ 

จดุแขง็ ( Strength ) 
๑.มีการกระจายอํานาจจากผูบริหารสถานศึกษา 

จดุออน ( Weakness ) 
๑. การจัดสรรทรัพยากร (คน อุปกรณ งบประมาณ ไมเหมาะสม
และไมเพียงพอ 
๒. การมอบหมายงานบางคร้ังไมตรงกับภาระหนาท่ีรับผิดชอบ 



๘๗  

๓.  ผลการประเมนิสถานภาพของสถานศกึษา 
จากการศึกษาวิเคราะห สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน  (SWOT)  ของโรงเรียน 

เทพสถิตวิทยา แลวนําขอมูลมาวิเคราะห  ประเมินสถานภาพของโรงเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปรากฏวา 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา มีสถานภาพอยูใน  STAR  กลาวคือมีสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาส  และ
สภาพแวดลอมภายใน  เปนจุดแข็ง  ท่ีเอื้อตอการพัฒนา  และ   เสริมสรางความเจริญรุงเรืองในการจัดบริการ
ทางการศึกษา มากกวาในสวนท่ีไมเอื้อ  ซึ่งโรงเรียนจะนําโอกาส และจุดแข็งท่ีมีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการทางการศึกษาท้ังในดานการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานคุณภาพของนักเรียน ประสิทธภิาพในการ
ทํางานของครู  และดานการบริหารจัดการ ท่ีทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ตอไป 
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สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมสถานศกึษา 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 

ปจจัย
ภายนอก 

น้ําหนัก
คะแนน

รวมเทากับ 
๑ 

คาคะแนน คะแนนจริง  ปจจัย
ภายใน 

น้ําหนัก
คะแนนรวม
เทากับ ๑ 

คาคะแนน คะแนนจริง   

    โอกาส  อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุป     จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน สรุป 
    (๑-๕) (๑-๕)           (๑-๕) (๑-๕)       

๑. C ๐.๒๐ ๓.๙๗ ๒.๖ ๐.๘๐ ๐.๕๐ ๐.๓๐ ๑. S๑ ๐.๒๕ ๔.๓๕ ๒.๑๒ ๑.๐๘ ๐.๕๓ ๐.๕๕ 

๒. P ๐.๒๕ ๓.๗๙ ๓.๐๙ ๐.๙๕ ๐.๗๖ ๐.๑๙ ๒. S๒ ๐.๒๐ ๔.๒๔ ๒.๓๑ ๐.๘๔ ๐.๔๖ ๐.๓๘ 

๓. E ๐.๑๕ ๓.๒๔ ๒.๙๔ ๐.๔๘ ๐.๔๔ ๐.๐๔ ๓. S๓ ๐.๑๕ ๔.๕๖ ๒.๔๑ ๐.๖๗ ๐.๓๖ ๐.๓๑ 

๔. En ๐.๑๕ ๓.๗๙ ๓.๑๒ ๐.๕๗ ๐.๔๕ ๐.๑๒ ๔. S๔ ๐.๑๐ ๔.๐๙ ๒.๔๘ ๐.๔ ๐.๒๔ ๐.๑๖ 

๕. S ๐.๑๐ ๓.๖๕ ๓.๓๘ ๐.๓๗ ๐.๓๓ ๐.๐๔ ๕. S๕ ๐.๑๕ ๔.๑๒ ๒.๑๒ ๐.๖๑ ๐.๓๑ ๐.๓ 

๖. T ๐.๒๐ ๓.๘๒ ๒.๑๒ ๐.๗๖ ๐.๒๔ ๐.๕๒ ๖. S๖ ๐.๑๕ ๔.๒๖ ๒.๔๓ ๐.๖๓ ๐.๓๖ ๐.๒๗ 

              ๗. S๗ ๐.๒๕ ๔.๐๙ ๒.๘๘ ๑.๐๒ ๐.๗๒ ๐.๓ 

สรุปปจจัยภายนอก ๐.๖๕ ๐.๔๕ ๑.๒๑ สรุปปจจัยภายใน ๐.๗๕ ๐.๔๒ ๒.๒๗ 

เฉล่ียปจจัยภายนอก ๐.๑๘   เฉล่ียปจจัยภายใน ๐.๓๓   

จากตาราง พบวา  
                 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียน ดานลูกคาหรือผูรับบริการ อยูท่ี  ๓.๙๗ เปนโอกาสมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี อยูท่ี  ๓.๘๒  
สรุปผลการวิเคราะหโดยรวม อยูท่ี  ๑.๒๑ เปนโอกาส  แสดงวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาสตอการพัฒนาการคุณภาพศึกษาของโรงเรียน 
                 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียน ดานระบบองคการ อยูท่ี  ๔.๕๖  เปนจุดแข็งท่ีสุด  รองลงมา คือดานยุทธศาสตร อยูท่ี ๔.๓๕  
สรุปผลการวิเคราะหโดยรวม อยูท่ี  ๒.๒๗ เปนจุดแข็ง  แสดงวาปจจัยสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็ง พรอมท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 



๘๙  

๔.  กราฟแสดงสถานภาพโรงเรยีน  
 
 
                               O    โอกาส     
                                                  ( OP Portunity  ) 
      
 
                                                 ๓.๙๗ 
                                                    
                               Star                                                                                
                                                                                              
                           
 ๔.๕๖                                                                               ๒.๘๘ 
    S  จดุแขง็ (Strength)                                               W   จุดออน (Weakness  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                       
 
 
 
                                                   ๓.๓๘ 
                                               T                                  
                                   อปุสรรค (Threate                          

 
การประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนตกตาํแหนง  ( Star )   
                หมายความวา โดยรวมปจจัยภายนอกเปนโอกาสท่ีพรอมใหการสนับสนุนจากผูรับบริการ และปจจัย
ภายในมีความเขมแข็ง ดวยระบบองคการ ท่ีมีกฎระเบียบและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน นําระบบ ICT 
และนวัตกรรมการทํางานดวยระบบออนไลนมาใชในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีมและมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนของโรงเรียน 
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คตพิจน        “โยคาเว ชายเต ภรูิ”   ความรูเกิดจากการปฏิบัติ 
อตัลกัษณของโรงเรยีน      “ซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา” 
เอกลกัษณของโรงเรยีน     “คุณธรรมนําวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 
คุณธรรมอตัลกัษณของโรงเรยีน   “ซื่อสัตย มีวินัย ใจอาสา”  
คานยิมองคกร                       “มุงผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 
วฒันธรรมองคกร   “ทํางานเปนทีม” 
 

๕. การวางแผนงานตามวิสยัทัศน กลยุทธ และการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานของโรงเรยีน 
 
วสิัยทัศน  “ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย” 

พนัธกจิ        
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

๒. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๓. ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

๔. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. สรางเครือขายวัฒนธรรม 
เปาประสงค   (GOALS) 

๑. ผูเรียนเปนเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอยางนอย ๒ ภาษา ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  
รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

๒. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
๔. ผูเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โรงเรียนดําเนินการอนุรักษวัฒนธรรมไทยในทุกระดับ 
 
 
 
 

 
สมรรถนะหลกัของโรงเรยีน 
 ๑. การบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพดวย WT MODEL 
 ๒. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรการสงเสรมิ 

      ๑. โครงการคายวิชาการ 

          ๒. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

 
 
 



๙๑  

๖. แผนทีก่ลยทุธ 

 

สื่อสาร ๒ ภาษา

ลํ�าหน้าทางความคดิ

ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค์

บรูณาการ

การเรยีนรูต้ามแนวทาง

สะเตม็ศกึษา , IS๑-IS๓

ดแูลช่วยเหลอื

นักเรยีน
บรหิารดว้ยระบบ

คณุภาพ  

พฒันาครู ICT-KM-LO

ประกนัคณุภาพ

เป็นเลศิทางวชิาการคณุภาพผูเ้รยีน

กระบวนการ
จดัการศกึษา
ในโรงเรยีน

การพฒันาองคก์ร

ทรพัยากร&

งบประมาณ เครอืขา่ยร่วมพฒันา(Partnerships)

ร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม

โลก

(Strategy Map)   แผนที�กลยทุธ์

ทัว่ถงึ/คุม้คา่

 
 

๗. ประเด็นกลยุทธ 

กลยุทธท่ี ๑ ดานผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก  

กลยุทธท่ี ๒ ดานกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  

กลยุทธท่ี ๓ ดานการพัฒนาองคกร 

กลยุทธท่ี ๔ ดานทรัพยากรและงบประมาณ   
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กลยทุธ 
๑. ดานผูเรยีนมศีกัยภาพเปนพลโลก 

  ๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
  ๑.๒ พัฒนาใหผูเรียนส่ือสารไดอยางนอย  ๒ ภาษา 
  ๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลิตงานอยางสรางสรรค นําเสนอเผยแพรและแลกเปล่ียน 
                 ผลงานได 
  ๑.๔ สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
                 และสังคม       
๒. ดานกระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน 
  ๒.๑ จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
  ๒.๒ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๓ พัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเอง 
                ของผูเรียน 
  ๒.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
  ๒.๕ นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 
  ๒.๖ ดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนท้ังดานการบริหารจัดการ 
                และการจัดการเรียนการสอน 

 ๒.๗ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผล 
๓. ดานการพฒันาองคกร 
  ๓.๑ พัฒนาครูใหใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  ๓.๒ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
  ๓.๓ พัฒนาครูใหสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  
  ๓.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการดวยขอมูล 
                สารสนเทศ 

๓.๕ บริหารจัดการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอ 
๔. ดานทรพัยากรและงบประมาณ 

๔.๑ พัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ 
๔.๒ พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๙๓ 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

แนบทายประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง ใหใชมาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูยการศกึษาพเิศษ 

ฉบบัลงวนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของนักเรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
มาตรฐานที ่ ๑  คณุภาพของผูเรยีน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
  ๑  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  ๓  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  ๔  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 
  ๑  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๒  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  ๓  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  ๔  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนนกัเรยีนเปนสําคญั 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 ๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 



๙๔ 
 

ตารางวเิคราะหกลยทุธ 
 

 

 

 

 

 

 
กลยทุธ 

 
วตัถปุระสงคเชงิกลยุทธ 

การนาํกลยทุธไปใช 
(โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําป  

ตอบสนองวสิยัทศัน 

ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย 

กลยุทธท่ี ๑  
ดานผูเรียนมี
ศักยภาพเปนพลโลก  
 

 

๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาความเปนเลิศทักษะวิชาการ
นักเรียน 

  

๑.๒  พัฒนาใหผูเรียนส่ือสารไดอยางนอย  ๒ ภาษา โครงการคายวิชาการ 
โครงการระดมทรัพยากรจัดจางครูตางชาติ 

  

๑.๓  พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ผลิตงานอยางสรางสรรค ในทุกดาน นําเสนอ
เผยแพร และแลกเปล่ียนผลงานไดในระดับ
นานาชาติ 

โครงการคายวิชาการ  
 

 
 

๑.๔ สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดาน
ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สังคม 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
โครงการคายวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางวเิคราะหกลยทุธ 
 

 

 

 

 

 
กลยทุธ 

 
วตัถปุระสงคเชงิกลยุทธ 

การนาํกลยทุธไปใช 
(โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําป  

ตอบสนองวสิยัทศัน 

ผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย 

กลยุทธท่ี ๒  
ดานกระบวนการจัด
การศึกษาในโรงเรียน  

๒.๑ จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียน  
 

 

๒.๒ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง  
 

 
 

๒.๓ พัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัด
กระบวนการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเองของผูเรียน 

โครงการคายวิชาการ 
โครงการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 
 

 

๒.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน  
 

 

๒.๕ นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชใน
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนางานวิชาการ   

๒.๖ ดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของโรงเรียนท้ังดานการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนางานวิชาการ  
 

 

๒.๗ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผล โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   



๙๖ 
 

ตารางวเิคราะหกลยทุธ 
 

 

 

 
กลยทุธ 

 
วตัถปุระสงคเชงิกลยุทธ 

การนาํกลยทุธไปใช 
(โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําป  

ตอบสนองวสิยัทศัน 

ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย 

กลยุทธท่ี ๓ ดานการ
พัฒนาองคกร 

๓.๑ พัฒนาครูใหใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (ICT) และ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  

๓.๒ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามเกณฑการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

 

๓.๓ พัฒนาครูใหสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

 

๓.๔ พัฒนาระบบการเตรยีมความพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉิน ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการดวยขอมูล 
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  

๓.๕ บริหารจัดการดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  

กลยุทธท่ี ๔  
ดานทรัพยากรและ
งบประมาณ   

๔.๑ พัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ โครงการพัฒนางานการเงนิ พัสดุสินทรัพย   

๔.๒ พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 

 

โครงการสงเสริมภาคีเครือขายและองคกร
ภายนอกในการจัดการศึกษา 
โครงการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
PLC 

  



๙๗ 
 

สวนที ่๔ ยุทธศาสตรและตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท
ธศ  

 

ม.ป

 

ม.มั

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก  
 
 

๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

๑.๒ พัฒนาใหผูเรียนสื่อสารไดอยางนอย  ๒ ภาษา 
๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผลิตงานอยางสรางสรรค นําเสนอเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนผลงานได 
๑.๔ สงเสริมผูเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม 

   

   

 

๑. คายวชิาการ ๑.๑ คายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ O-NET 
 
 
 

 
๑.๒ คาย
วิทยาศาสตร 
 
 
๑.๓ คายกีฬา
นักเรียน 

ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานความรู  ทักษะและ
เจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอทางอาชีพเหมาะสม
กับชวงวัย และไดเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเนนสมรรถนะทางวิชาชีพ 

๑,๓ ม.๑ 
 
๑.๑ 
(๖  
 
๑.๑ 
(๒  
๑.๒
(๔  
 
๑.๑
(๒  

งา
นวิ

ชา
กา

ร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รายงานโครงการ 

นางมณีรัตน จิตปรีดา 
 
 

รายงานคาย 

นายวันชัย พุแค 
 
 
 

นายพชร รอดไธสง 
 
 
 

 
 

 
ผูเรียนตัวแทนโรงเรียนสาระวิทยาศาสตร ไดพัฒนา
ศักยภาพดานการแขงขัน 
 
 
นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและเผยแพรสู
โรงเรียนในเขตบริการ 
 
 
 
 



๙๘ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 

ยุท  

 

ม.

 

ม.

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๑. คายวิชาการ  
๑.๔ คายวัฒนธรรม 
 
 
๑.๕ คายภาษาไทย 
 
๑.๖ คาย
ภาษาอังกฤษ 
 
๑.๗ คายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
 
 
 

ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะ ฝมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 
 

 ๑.๑ 
(๑-
๖  
๑.๒
(๒  
๑.๑
(๑  
 
 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

นางสาววิจิตตรา  
หลาอยู 

นางสาวธนวรรณ 
กินขุนทด 
 
นางสาวนินรดา  
ทัดเท่ียง 
 
นางสาวพันธกานต  
แข็งขัน 
 
 
 

 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวน 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

ผูเรียนมีความสามารถทางทักษะวิชาการ 

 

 
 

 

 

 

 



๙๙ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.ม

 เปาหมายปงบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ

กจิกรรม 
 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ ๘ กลุม
สาระการเรียนรู 

ผูเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียน
ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

๓ ม.๑ 
๑.๑
(๑-
๖  

งาน

 ๗๕ ๗๖ 
 

๗๗ 

รายงานกจิกรรม
กลุมสาระฯ 

 

หน.กลุมสาระฯ
และบุคลากรทุก
คนในแตละกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนมคีวามสามารถในดานการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น                                             

ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น                            

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม                             

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละป  
ในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆตาม
หลักสูตรท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน         
 

นักเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห
และเขียน ในระดับดีข้ึนไป    

   ๘๕ ๘๖ ๘๗ 

นักเรยีนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ในระดับดีข้ึนไป 
 
 



๑๐๐ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.ม

 เปาหมายปงบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ

กจิกรรม 
 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ ๘ กลุม
สาระการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย                

๓ ม.๑ 

งาน

 ๗๗ ๗๙ ๘๐ 

รายงานกจิกรรม
กลุมสาระฯ 

 

หน.กลุมสาระฯ
และบุคลากรทุก
คนในแตละกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก 
นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน  
ทําเปน รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อ
เทคโนโลยีดวยตนเอง         

ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรูและทักษะดานตางๆ    

ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู                          

ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน    

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
เพ่ิมเติมระดับดีข่ึนไป         
 

   ๗๐ ๗๒ ๗๕ 

นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป 
  

 

   ๗๐ ๗๒ ๗๕ 



๑๐๑ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ประ

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

 
ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ ๘ กลุม
สาระการเรียนรู 

นักเรยีนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรูและทักษะดานชีวิต,สังคม,ผาน
รายวิชา IS 
 

๓ ม.๑ 

งาน

 ๗๔ ๗๕ ๗๗  

พัฒนานักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา 

 
   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

ครูจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(ตวับงชีท้ี ่๒ ผูเรยีนมคีวามรูความสามารถตาม
หลกัสตูร สมศ.รอบที ่๔  
(ตวับงชีท้ี ่๓ ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ  
สมศ.รอบที ่๔  
 

   ๙๐ ๙๐ ๙๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๐๒ 
 

 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ปร
ะกัน

 

ม.

 เปาหมายปงบประมาณ  
ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๓. พัฒนาความ
เปนเลิศทาง
วิชาการสูสากล 

๓.๑ เขารวมแขงขัน
ทักษะวิชาการ งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ผูเรยีนท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนให
เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับรางวัลในระดับเหรียญเงิน 
และเหรียญทองรวมกันคิดเปนรอยละ  
ของจํานวนกิจกรรมท่ีสงแขงขัน 

๓ ม.๑ 
๑.๑
(๑-
๖  

งา
นวิ

ชา
กา

ร ๙๑ ๙๒ ๙๓  
รายงานโครงการ 

นางมณีรัตน   
จิตปรีดา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ เขารวมแขงขัน
ทักษะวิชาการงานศิลปะ
หัตกรรมนักเรียนระดับ
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

ผูเรียนตัวแทนของโรงเรียน เขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับภาคและหรือประเทศ 
คิดเปนรอยละของจํานวนกิจกรรมท่ีโรงเรียนสง
เขารวมแขงขัน 

๗๐ ๗๒ ๗๔ 

๔. พัฒนา
ศักยภาพ
ทางดานกีฬา 

๔.๑ กีฬาภายใน 
๔.๒ กีฬานักเรียน
ภายนอกสถานศึกษา 

มีสุขภาวะทางรางกายสมบูรณแข็งแรง  ๓ ม.๑ 
๑.๒ 
(๔  
 

งา
นวิ

ชา
กา

ร ๘๗ ๘๙ ๙๐ รายงานโครงการและ 
กจิกรรมกฬีาภายใน 
นายพชร รอดไธสง 

ปฏิบัติตนในการรักษาอารมณและสุขภาพจิตให
ดีอยูเสมอ 

๘๗ ๘๙ ๙๐ กีฬานกัเรยีนนกัศกึษาฯ  
นายพชร รอดไธสง 

นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆตามแผนการดําเนินงาน 

๘๗ ๘๙ ๙๐ กีฬา สพม. ๓๐ 
นายพชร รอดไธสง 

 

 



๑๐๓ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

ช  

 

ม.ประกันภา

 

ม.มั

 
เปาหมายปงบประมาณ 

 
 

ผูรบัผดิชอบ  ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๕.โครงการ
พัฒนางาน
บริการ  
กิจกรรม
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero 
waste school) 
 
 

๕.๑ จัดทํา MOU กับ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดานการจัดการ
ขยะ กําหนดนโยบายดาน
การจัดการขยะตาม
รูปแบบของโรงเรียน 
ZERO WASTE 
 
๕.๒ จัดกิจกรรมการคัด
แยกขยะ ๔ ประเภท ได 
ขยะท่ัวไป ขยะยอยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย และกิจกรรม ๑A
๓R ลดขยะใสถานศึกษา 
 
๘.๓ จัดคายกิจกรรม
รณรงค ๑A๓Rs 
 

๑. ผูเรียน รวมกิจกรรมลดขยะ
มูลฝอย คัดแยกขยะ และการนํา
กลับมาใชประโยชน 
 
๒. โรงเรียนมีการดําเนินการตาม
แนวทางโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ  
(Zero waste school) 
 
(จดุเนน ศธ.  
 
(วาระแหงชาติ  
 
(ตวับงชีท้ี ่๑๗ อตัลกัษณผูเรยีน  
สมศ.รอบที ่๔  
 
(ตวับงชีท้ี ่๑๘ เอกลกัษณสถานศกึษา 
สมศ.รอบที ่๔  

 

๓,๕ ม.๒ 
ขอ 
๕ 
 
 

งา
นวิ

ชา
กา

ร, 
 งา

นกิ
จก

าร
นัก

เรีย
น, 

 งา
นชุ

มช
นแ

ละ
ภา

คีเ
ครื

อข
าย

 ๘๗ ๘๘ ๘๙ 

รายงานโครงการ 

นายพชร   
รอดไธสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



๑๐๔ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๖. ทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู 

ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 
ปท่ี ๑-๖ 

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย เขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา 

๓ ม.๑ 
ขอ 
๑.๒ 
(๑-
๔) 
 

งาน

 ๘๗ ๘๙ ๙๐ รายงานโครงการ 

นางนันทกานต 
ปญญาบุญ 

 

รายงานกจิกรรม 
ทศันศกึษาในแตละ

ระดบัชัน้ 

ครูท่ีปรึกษาแตละชั้น 

นักเรียน สามารถสรปุองคความรูท่ีท่ีไดรับจาก
การไปศึกษาแหลงเรียนรู ไดตามแบบรายงาน
การศึกษาแหลงเรียนรู 

นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จากการศึกษาแหลงเรียนรู พรอมท้ัง
เสนอแนะวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

๗. พัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนดาน
ภาษาอังกฤษ 

 
(จดุเนน ศธ.  
 
(ตวับงชืท้ี ่๑๙
มาตรการสงเสรมิ 
สมศ.รอบที ่๔  

ครูตางชาติดําเนินกิจกรรม
สอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนได
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี 
(เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ข้ึนไป 

๓ ม.๑ 
ขอ 
๑.๑ 
(๑-
๔) 

งาน

าก

 ๗๗ ๗๙ ๘๐ 

รายงานโครงการ 

 
นางสาวณดาภา  

ภูมิโคกรักษ 
 

ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสาร 

(ฟง-พูด ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 
ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐  ข้ึนไป 

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแต
ละป ในดานความรูความเขาใจและทักษะ
ตางๆ ตามหลักสูตรมีแนวโนมสูงข้ัน 
(คะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน กวาปท่ีแลว  

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี  
ตอวิชาภาษาอังกฤษ 

 



๑๐๕ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุทธ
ศา

ติ 

 

ม.ป

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

 
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 
 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยทุธที ่๑  
ดานผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปน 
พลโลก 

๘. ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี ๓ และ ๖  
สูสากล 
 
(จดุเนน ศธ.  
 

๘.๑ จัดกิจกรรม 
สอนเสริม เพ่ือ
เตรียมความพรอม
กอนสอบ O-NET 
 
๘.๒ จัดกิจกรรม
คายวิชาการ 
ติวเขมกอนสอบ 
O-NET 

    ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET มีคา T-Score > ๔๐.๐๐ ในแตละกลุม
สาระการเรียนรู ของคะแนนรวมทุกชวงชั้น ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
(รอยละ ๑๐๐ เทากับ ๐.๖๓   
 

     ผูเรียนในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผลการทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค  
มีคา T-Score > ๔๐.๐ 

(ตวับงชีท้ี ่๒ สมศ.รอบที ่๔ ผูเรยีนมคีวามรูความสามารถตามหลกัสตูร  

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ 

๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET  
จํานวน ๓ – ๕ กลุมสาระฯ ที่มีผลการทดสอบของปการศึกษาปจจุบัน เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา ไมต่าํกวารอยละ ๒ หรอื 
๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET จํานวน ๓ – 
๕ กลุมสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดบัเขตพืน้ทีห่รือ 
๓ มีคาเปอรเซ็นไทลของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต ๘๐.oo ขึน้ไป จํานวน ๓ – ๕ กลุมสาระฯ 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ 

๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET จํานวน  
๓ – ๕ กลุมสาระฯ ที่มีผลการการทดสอบของปการศึกษาปจจุบัน เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปการศึกษาที่ผานมา ไมตํ่ากวารอยละ ๒ หรือ 
๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET  
จํานวน ๓ – ๕ กลุมสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับเขตพื้นที่ หรอื 
   ๓  มีคาเปอรเซ็นไทลของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้ังแต ๘๐.oo ขึน้ไป จํานวน ๓ – ๕ กลุม
สาระฯ 

๓ ม. 
๑ 
ขอ
๑.๑ 
(๑-
๖) 

งาน

 > ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

> ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

> ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
รายงานโครงการ 

นางมณีรัตน จิต
ปรีดา 

 
 
 



๑๐๖ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท
ศา
ตร

  

ม.ประก

 

ม.

 เปาหมายปงบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ

กจิกรรม 
 
 

 
๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 ๙. พัฒนา
นักเรียน 

เรียนรวม 

๙.๑ จัดระบบดูแลนักเรียนเรียน
รวมเปนรายบุคคล 
 
๙.๒ สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม 
 
๙.๓ ปรับปรุง ซอมแซม 
บํารุงรักษา หองเรียนเรียนรวม 
 

ผูเรยีนเรียนรวมมีความสามารถในการอาน 
เขียน สื่อสาร และคิดคํานวณไดเหมาะสม 
ตามระดับชั้น (เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๑.๕ ข้ึน
ไป  
 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีดี
และกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู  
 

๓ ม. 
๑ 

ทุกตัวช้ี 
วัด 

งา

 ๘๐ ๘๒ ๘๕ รายงานโครงการ 

นายจักรพงศ วิลัย
พิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.

 เปาหมายปงบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ

กจิกรรม 
 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๒ 
ดาน
กระบวนการจัด
การศึกษาใน
โรงเรียน 

๒.๑ จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๒.๒ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูและการศึกษาดวยตนเองของ
ผูเรียน 
๒.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
๒.๕ นําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 
๒.๖ ดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนท้ังดานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน 
๒.๗ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผล 

   

   

 

 ๑. สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สภานักเรยีน 

๑.๑ ปฐมนิเทศนักเรียน ดานวิถี
ประชาธิปไตย สํานึกรักชาติ และหวง
แหนสถาบัน 
๑.๒ เลือกต้ังประธานนักเรียน 
๑.๓ เผยแพรวิถีประชาธิปไตยตอ
ชุมชนอยางสรางสรรค  
๑.๔ สภานักเรียนรวมสรางสรรคเพ่ือ
ชาว น.ภ.ว. 

ผูบริหาร ครู และผูเรียนปฏิบัติตน
ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมาหา
กษัตริยทรงเปนประมุข มีสํานึก 
รักชาติ และหวงแหนสถาบัน 

๑ ม.๑ 
ขอ 
๑.๒ 
(๑-
๔) งา

นกิ
จก

าร
นัก

เรีย
น ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รายงานโครงการ 
นายภวพล  
หลงพวง 

 

๘๗ ๘๙ ๙๐ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผูอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธดี 

๒.พัฒนางานกิจการ
นักเรยีนและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

๒.๑ งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒.๒ งานสงเสริมและปรับพฤติกรรม
นักเรียน 

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

๓ ม.๑ 
ขอ 
๑.๒ งา

นกิ
จก

าร

 ๘๕ ๘๖ ๘๗ รายงานโครงการ
นายจักรพงศ  

วิลัยพิศ 
 



๑๐๘ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 
ยุทธศา

ช  

 

ม.ประภ

 

ม.

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 
 

๓. โรงเรียน
สุจริต 
 
 

(จดุเนน ศธ.  

๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
      - คายคุณธรรม 
      - โครงงานคุณธรรม สพฐ. 
      - ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน 

       -  คายลูกเสือเนตรนารี 
      - คายนักศึกษาวิชาทหาร 
๓.๒ กิจกรรมควบคุมภายใน 

๓.๓ กิจกรรมสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ 
 

 
 

โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต   

ผูเรียนมีความรูและทักษะในดาน
กระบวนการคิด ความมีวินัย 
ความซื่อสัตยสุจริต 
(ตวับงชีท้ี ่๑ ผูเรยีนเปนคนด ีสมศ.รอบ
ที ่๔  
(ตวับงชีท้ี ่๔ ผูเรยีนมทีกัษะชวีติ 
สมศ.รอบที ่๔  

(ตวับงชีท้ี ่๑๗ อตัลกัษณผูเรยีน 
สมศ.รอบที ่๔  

๓,๔,
๖ 

ม.๑ 
ขอ 
๑.๒ 

(๑-๔  
 

๑๓.๒ 
ม.๒ 

(๑-๖  
 
 

๑๓.๓ 
ม.๒ 
(๖  
 

งา
นกิ

จก
าร

นัก
เรีย

น ๘๕ ๘๖ ๘๗ 

รายงานโครงการ 
นางสาวเมธาวี กุศลมา 

นายวันชัย พุแค 
 

๓.๒ 
นางสาวสุรางคนางค 

พวกดอนเค็ง 
 

๓.๓ 
นายนิคม บัวสิม 

๔. สงเสริม
คานิยมและ
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

๔.๑ วันไหวคร ู 

๔.๒ วันแมแหงชาติ 
 
 

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๘ประการในระดับดีข้ึนไป 

 

 
(ตวับงชีท้ี ่๑ ผูเรยีนเปนคนด ีสมศ.รอบ
ที ่๔  

๓ ม.๑ 
ขอ 
๑.๒ 

(๑-๔  งา
นกิ

จก
าร

นัก
เรีย

น ๘๗ ๘๙ ๙๐ รายงานโครงการ 
นายภวพล หลงพวง 

 

 



๑๐๙ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสําเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.ม

 
 

เปาหมายปงบประมาณ 
 

 
ผูรบัผดิชอบ

กจิกรรม 
 

 
๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๕. สรางเครือขาย 
การเรียนรูและ 
ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา  
ดวยระบบ ICT 
 
(จุดเนน ศธ.  

๕.๑ พัฒนาวงจรระบบ
อินเตอรเน็ต 
๕.๒ พัฒนาระบบเครือขาย
ภายในสถานศึกษา 
๕.๓ พัฒนาสื่อสรางสรรค
ของผูเรียน 
๕.๔ จัดทําคลงัขอสอบ 
ออนไลน ผานเว็บไซต DLIT 

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดในระดับดีข้ึนไป 
 
โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเขาถึงได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 

๓ ม.๓ 
(๑-
๕  งาน

 ๘๐ ๘๒ 
 

๘๔ 

รายงานโครงการ
นายนิคม บัวสิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุทธ  

 

ม.ประกั

ภายใน

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖  

กลยุทธท่ี๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๖. พัฒนา
หองสมุด
โรงเรียน 

๖.๑ จัดซื้อหนังสือสงเสริมการอาน   
วารสาร และสิ่งพิมพ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณดําเนินงานและปรับปรุง
บรรยากาศหองสมุดตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 ๖.๒ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด  
กิจกรรมบันทึกรักการอาน/สุด
ยอดนักอาน ตอบคําถาม
ประจําเดือน /  บรรณนิทัศน     
ตัวบงชีท้ี ่๖ สมศ.รอบที ่๔ คร/ูอาจารย 
สรางสรรคหองเรยีน/แหลงเรยีนรู
คณุภาพ 

๑. หองสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒.ผูเรียนมีความสามารถในการอานและ
เขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น  
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารได
อยาง เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ  
แสดงออก  นําเสนอผลงาน  แสดงความ
คิดเห็น  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และ
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง
อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

๓ ม.๑ 
ขอ ๑.๑  

ทุกตัวช้ีวัด งา
นวิ

ชา
กา

ร ๘๘ ๘๙ ๙๐ 

รายงานโครงการ 
นางปจวรรณ ชุมเมืองปก 
น.ส.สุภาพร เพชรสาย 

 
 
 
 

๗. พัฒนา
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

๗.๑ เย่ียมบานนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี ๑ ,๒ 
๗.๒ คัดกรองนักเรียน 
๗.๓ สงเสริมชวยเหลือนักเรียน 
๗.๔ ครูเวรประจําวัน/ครูท่ีปรึกษา 

๑. ผูเรียนไดรับการเย่ียมบาน 
๒. ผูเรียนไดรับการคัดกรอง 
๓. ผูปกครองนักเรียนเขารวมประชุมในชั้น
เรียน 
๔. ผูเรียนไดรับการชวยเหลือสงเสริม 

๓,๔ ม.๑ 
ขอ ๑.๒ 
(๓-๔  

งา
นกิ

จก
าร

นัก
เรีย

น ๘๗ 
 

๘๙ ๙๐ รายงานโครงการ 
นายจักรพงศ วิลัยพิศ 



๑๑๑ 
 

 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ดัความสาํเรจ็ 

ยุท
ธศา  

 

ม.ประก

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ
กจิกรรม 

 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๘. โรงเรียนวิถี
พุทธ 
 
 

(ตวับงชีท้ี ่๑๗ 
อัตลกัษณผูเรียน 
สมศ.รอบที ่๔  
(จดุเนน ศธ.  

๘.๑ กิจกรรมตามแนวโรงเรยีน
วิถีพุทธ  ๒๙  ประการ 
๘.๒ กิจกรรมพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ   
นักเรียนไดเรียนกับพระสอน
ศีลธรรม 

๓,๔,
๖ 

ม.๑ 
ขอ ๑.๒ 
(๑-๔  

งา
นกิ

จก
าร

นัก
เรีย

น ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รายงานโครงการ
นายภวพล หลงพวง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ประ

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
กจิกรรม 

 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๙. สถานศึกษา 
สีขาวปลอด 
ยาเสพติด 
 
(จดุเนน ศธ.  

๙.๑ จัดกจิกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก 
๙.๒ จัดกิจกรรมวัน
ตอตานยาเสพติดโลก 
๙.๓  ชมรม To Be 
Number One 
๙.๔ ตรวจปสสาวะ
นักเรียน 
 
 

นักเรียนท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือ
ไดรับคําปรึกษา คําแนะนําท่ีถูกตอง
เหมาะสมจากผูท่ีเปนแกนนํา และครู 
อาจารยท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว  

๓,๔ ม.๑ 
ขอ ๑.๒ 
(๑,๔  

 งา
นกิ

จก
าร

นัก
เรีย

น ๘๗ ๘๙ ๙๐ รายงานโครงการและ
กจิกรรม ๙.๑,๙.๒ 
นายคุณากร อุเทนสุต 
 

กิจกรรม ๙.๓ 
นายณัฐพงษ กาบคํา 

 
กิจกรรม ๙.๔ 

นายอิสรพันธ คชลัย 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนแกนนําประจําหอง และครูอาจารย
ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว และเพ่ือนท่ีปรึกษาให
คําปรึกษาแนะนําและใหการชวยเหลือ การ
บริหารจัดการการอบรม การสนับสนุน
กิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยรวมมือ
กันทุกฝาย 

๘๗ ๘๙ ๙๐ 

โรงเรียนมีการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดวย
กระบวนการสรางเครือขายนักเรียนแกนนํา 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาใหมีความ
เขมแข็งตอเน่ืองและย่ังยืน 

๘๗ ๘๙ ๙๐ 

โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขในระดับดีมาก 

๘๗ ๘๙ ๙๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.

 เปาหมาย
ปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบกจิกรรม 
 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๑๐. พัฒนา
ระบบงาน
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑๐.๑ ปรับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพหองประกันคุณภาพ
ภายใน 
๑๐.๒ ประชุมทําความเขาใจ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ทุกปการศึกษา  
๑๐.๓ ประชุมทําความเขาใจ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก  
รอบท่ี ๔ 

๑๐.๔ จัดเก็บเอกสารงานประกัน  
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา อยางเปน
ระบบ ตรวจสอบไดในทุกป
การศึกษา 
๑๐.๕ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ใหถูกตอง เปนปจจุบัน  
๑๐.๖ ตรวจสอบติดตาม  
๑๐.๗ ประเมินผลสําเร็จของ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 
๑๐.๘ จัดทํารายงานSAR 

๑. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป
ทุกมาตรฐาน 
๒. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
(Regular Data Monitoring และตรวจสอบได  
๓. สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน
อยางเปนรูปธรรมมีข้ันตอนอยางชัดเจนและมี
ความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

๔. ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวาง
ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเปนอยางดี 

๕. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ทองถ่ินและผูมีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจ
ตอระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

๓,๖ ม.๒ 
(๑-๖  

งา
นแ

ผน
งา

นแ
ละ

ปร
ะกั

นคุ
ณภ

าพ
 ๙๐ ๙๒ ๙๓ 

รายงานโครงการ 

นางสาวพันธกานต 
แข็งขัน 

นางมัลลิกา วิชาผา 
 

 
 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑรางวัล 
IQA Award ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  

 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศในโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
(ตวับงชีท้ี ่๑๐  การดําเนนิงานของผูอาํนวยการ สมศ.รอบ

ที ่๔  

  

 

๗๐ ๗๒ ๗๔ 

 



๑๑๔ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศา

  

ม.ประกันภา

 

ม.มั

 เปาหมาย
ปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
  ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี๒ 
ดานกระบวนการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

๑๑. พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งปลูก
สรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุด
โทรม 

๑๑.๑ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งปลูกสรางอ่ืน ท่ีชํารุด 
ทรุดโทรม 
๑๑.๒ ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
๑๑.๓ ซอมแซมระบบนํ้าประปา วัสดุ ครุภัณฑ 
ประกอบการเรียนการสอน 
๑๑.๔ ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 
๑๑.๕ ซอมแซม จัดซื้อ จัดหา โตะ,เกาอ้ี น.ร. 
๑๑.๖  ปรับปรุงรองทอระบายนํ้า 

๑๑.๗  ปรับปรุงซอมแซมหองโสต 

๑.จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมและ
กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 
 
๒. มีสภาพทางกายภาพท่ี
สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ี
อยางสมพระเกียรติ 

๓ ม.๒ 
ขอ ๒,๓ 

งา
นบ

ริก
าร

อา
คา

รส
ถา

นที่
แล

ะสิ่
งแ

วด
ลอ

ม ๗๗ ๗๘ ๗๙ 
รายงานโครงการ 

และกจิกรรม ๑๑.๑-
๑๑.๗ 

นายพชร รอดไธสง 
นายจัรพงศ วิลัยพิศ   
นายภวพล หลงพวง 

และคณะ 

 
 

๑๒. สถานศึกษา
ปลอดภัย 

๑๒.๑ อบรมความปลอดภัยในโรงเรียน 
๑๒.๒ ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจําป 
 

๑.จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมและ
กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 
 
๒. มีสภาพทางกายภาพท่ี
สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพ้ืนท่ี
อยางสมพระเกียรติ 

๓ 
๕ 

ม.๑ 
ขอ ๑.๒ 

ม.๒ 
ขอ ๒.๓ 

งา
นบ

ริก
าร

อา
คา

รส
ถา

นที่
แล

ะสิ่
งแ

วด
ลอ

ม ๗๗ ๗๘ ๗๙ 

รายงานโครงการ 
และกจิกรรม ๑๒.๑-

๑๒.๒ 

นายพชร รอดไธสง 
 

 
 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ประกันภา

 

ม.มัธ
ยม

 เปาหมาย
ปงบประมาณ 

 
 

ผูรบัผดิชอบ  ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๒ 
ดานกระบวนการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 

๑๓. โครงการ
พัฒนางาน
บริการ 
(ตัวบงช้ีท่ี ๑๓ การให
ความรวมมือท่ีสงผล
ตอชุมชน/สังคมสมศ.
รอบท่ี๔  
(ตัวบงช้ีท่ี ๑๔  การ
ใหความรวมมือกับ
ชุมชน/สังคมท่ีสงผล
ตอสถานศึกษาสมศ.
รอบท่ี๔  
(ตัวบงช้ีท่ี ๑๖   
การพัฒนา
สุนทรียภาพ สมศ.
รอบท่ี๔  

๑๓.๑ พัฒนาระบบบริหารงาน
ท่ัวไป 
๑๓.๒ งานพัฒนางานโสตทัศณู
ปกรณ 
๑๓.๓ งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
นักเรียน 
๑๓.๔ งานโภชนาการ 
๑๓.๕ โรงเรียนปลอดขยะ 
๑๓.๖ งานอนามัยโรงเรียน 
๑๓.๗ งานสภานักเรียน 
 

๑. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมและกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 
๒. ผูบริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี 
เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับ
ชุมชนและทองถ่ิน 
๓. ผูเรียนมี นํ้าหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ 

๓ ม.๒ 
ขอ ๕ 

งา
นบ

ริก
าร

อา
คา

รส
ถา

นที่
แล

ะสิ่
งแ

วด
ลอ

ม ๘๗ ๘๙ ๙๐ รายงานโครงการ 
นายพชร รอดไธสง 

 

รายงานกจิกรรม ๑๓.๑ 
นางสาวสุรางคนางค 

พวกดอนเค็ง 
 

รายงานกจิกรรม 
๑๓.๒ 

นายนิคม บัวสิม 
 

รายงานกจิกรรม ๑๓.๓ 

นายคุณากร อุเทนสุต 
รายงานกจิกรรม ๑๓.๔ 

น.ส.พิฐชญาณ  
พลอยกระโทก 

รายงานกจิกรรม ๑๓.๕ 
น.ส.ละลิตา แกมขุนทด 
รายงานกจิกรรม ๑๓.๖ 
วาที่ ร.ต.หญิงยศสรัล 

ชื่นอารมย 
รายงานกจิกรรม ๑๓.๗ 

นายภวพล หลงพวง 

๑๔. พัฒนางาน
ธุรการ 

๑๔.๑ พัฒนางานธุรการ 
 
(ตวับงชีท้ี ่๑๑ การบรหิารความเสี่ยง   
สมศ.รอบที ่๔  
 

(ตวับงชีท้ี ่๑๒ การพฒันาบคุลากรสาย
สนบัสนนุ  สมศ.รอบที ่๔  

๑.งานดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-สง
หนังสือ การโตตอบหนังสือราชการกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ใหเปนไป
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานธุรการ 

๖ ม.๒ 
ขอ 
๒ 

งา
นธุ

รก
าร

, ง
าน

กา
รเงิ

นแ
ละ

พัส
ดุ  

๘๐ 
 

๘๑ 
 

๘๒ 
รายงานโครงการ 

และกจิกรรม 
น.ส.พิฐชญาณ  
พลอยกระโทก 



๑๑๖ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ปร

ายใน

 

ม.มั

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 

 

  
๖๔ ๖๕ ๖๖  

กลยุทธท่ี ๓.  

4ดานการพัฒนา
องคกร 

 

๓.๑ พัฒนาครูใหใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
๓.๒ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
๓.๓ พัฒนาครูใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในดานการบริหารจัดการ
ดวยขอมูลสารสนเทศ 
๓.๕ บริหารจัดการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอ 

   

    

๑. พัฒนา 
งานบุคคล 

๑.๑ งานบริหารงานบุคคล
(บันทึกการปฏิบัติงาน  
๑.๒ วางแผนอัตรากําลัง 
๑.๓ วัสดุสํานักงานฝาย
อํานวยการ  
๑.๔ ประชุมครูและบุคลากร 
๑.๕ งานสารบรรณและผล
การประเมินการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตามโครงสราง
การบริหาร และมาตรฐานวิชาชีพคร ู

๖ ม.๒ 
ขอ 
๒,๔ 

 

งา
นบุ

คค
ล ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รายงานโครงการ 

 

นางสาวณดาภา 

ภูมิโคกรักษ 

 

 

 

 

 

  

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตาม
อัตรากําลังตาม ก.ค.ศ. กําหนด 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

โรงเรียนมีบุคลากรท่ีคุณวุฒิตรงตาม
วิชาเอก 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความรู
ความสามารถตามเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานระดับดีข้ึน
ไป 

 
 
 
 

 

   ๗๔ ๗๖ ๗๘ 



๑๑๗ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ประกัภ

 

ม.ม

 เปาหมายปงบประมาณ 
 

ผูรบัผดิชอบ 

 
๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๓  
ดานการพัฒนา
องคกร 

๒. พัฒนา
บุคลากร 
สูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๒.๑ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรดาน
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และทักษะ
ตามมาตรฐาน
ตําแหนง 
๒.๒ การเขาอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน
ของผูบริหาร ครู 
และบุคลากร 
๒.๓ การจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเสนอขอเลื่อน
วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง  
รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

๖ ม.๒ 
ขอ 

๑,๒,๔ 

งา
นบุ

คค
ล ๘๒ ๘๔ ๘๕ 

รายงานโครงการ 

นางสาววิจิตตรา  

หลาอยู 

 

 

 

สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม การบริหารและ
การจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ชัดเจน และเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

๘๒ ๘๔ ๘๕ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเขารับการรอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู นอก
เวลาเรียน อยางนอย  ๕๐  ชั่วโมงตอป 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี
กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถ่ินอยางชัดเจน 

   - - ๑๐๐ 

สถานศึกษามีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม 

   - - ๑๐๐ 

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความ
รวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษาใหมคีุณภาพและไดมาตรฐาน 
(ตวับงชีท้ี ่๘ คร/ูอาจารย 
ไดรบัการเพิม่พนูความรู/ประสบการณ  สมศ.รอบที ่๔  

   - - ๑๐๐ 

 

 

 



๑๑๘ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ประกันภา

 

ม.ม

 
 

เปาหมายปงบประมาณ 
ผูรบัผดิชอบ 

 
 
 

๖๔ ๖๕ ๖๖  

กลยุทธท่ี ๓  
ดานการพัฒนา
องคกร 

๓. สถานศึกษา
พอเพียง 
 
(จดุเนน ศธ.  
 
(ตวับงชีท้ี ่๑๘  
สมศ.รอบที ่๔
เอกลกัษณ
สถานศกึษา  

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาตามแนวพระราชดาร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี ๙)ประยุกตใชในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจดัการ  ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 

๑.โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติราย
ดานทุกดาน ตามเกณฑ
คุณภาพสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกระบวน การเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
๒.ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๓,๕ ม.๑ 
ขอ ๑.๒ (๒  

งา
นวิ

ชา
กา

ร ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

รายงานโครงการ 
นางสาวพัชรนิทร  

ศรีแกว 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท
ศา  

 

ม.ประ

 

ม.มั

 
เปาหมาย

ปงบประมาณ 

 
ผูรบัผดิชอบ 

 
 

 
๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๓  
ดานการพัฒนา
องคกร 

๔. พัฒนางาน
วิชาการ 

๔.๑ งานจัดการเรียน
การสอน 
๔.๒ งานวัดผลและ
ประเมินผล 
๔.๓ งานแนะแนว 
๔.๔ งานทะเบียน
นักเรียน 
๔.๕ งานวิจัยในชั้น
เรียน 
๔.๖ งานนิเทศและ
กํากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
๔.๗ งานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

๔.๘ งานพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

(จดุเนน ศธ.  

 

๑.  ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
๒.  ผูเรยีนมีความสามารถในดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
๔.  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหาอยางเหมาะสม 
๕.  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
๖.  ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละป  ในดาน
ความรูความเขาใจและทักษะตางๆตามหลักสูตรมีแนวโนมสูงข้ึน 
๗. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมี
สวนรวม 
๘. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ทองถ่ิน 
๙. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
๑๑. ครูจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

๓ ม.๑ 
ขอ ๑.๑ 

 

(๑-๖  

งา
นวิ

ชา
กา

ร ๙๐ ๙๒ 
 

๙๓ 

รายงานโครงการ 
นางมณีรัตน  

จิตปรีดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ปร

 

ม.มัธ

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

กลยุทธท่ี ๓ 
ดานการพัฒนา
องคกร 

๕.สรางชุมชน
การเรียนรู 
ทางวิชาชีพ 
PLC 

๕.๑ จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา  
๕.๒ รวมกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC  
ในเครือขายสหวิทยาเขต 
และหนวยงานตนสังกัด 

๑. ครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองและ
รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC.  
ในสถานศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองและ
รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC.   
นอกสถานศึกษา 

๓,๖ ม.๒ 
(๑-๖  

งานวิช   

,  งานบุค

 ๙๐ ๙๕ ๙๘ 

รายงานโครงการ 
นางสาวสุภาพร  

เขียนเขวา 

๓. ผูบริหาร ครู และบคุลากรท่ีเขารับการ
อบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูนอกเวลาเรียน อยางนอง ๕๐ 
ชั่วโมงตอป 

  

 

๙๐ ๙๒ ๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

กลยทุธ โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 

ยุท  

 

ม.ป

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
 
 ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

5กลยุทธท่ี ๔ 
ดานทรัพยากร
และ
งบประมาณ 

 

๔.๑ พัฒนาความคุมคาในการใชงบประมาณ 
๔.๒ พัฒนาและสรางภาคีเครือขาย 

๖ ม.๒ 
ขอ 
๒ 
 

 

งา
นก

าร
เงิน

แล
ะพั

สดุ
 ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

 

รายงานโครงการ 

นายวันชัย พุแค 

 

 
 

๑. พัฒนางาน
การเงิน พัสดุ 
และสินทรัพย 

๑.๑ พัฒนางานพัสดุและทรพัยสิน 
๑.๒ พัฒนางานแผนงาน 
๑.๓ พัฒนางานการเงินและบัญชี 
๑.๔ พัฒนางานบริหารงบประมาณ 
๑.๕ พัฒนางานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 
๑.๖ พัฒนาเงินอุดหนุนและคาใชจายใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๗ พัฒนางานซอมแซมครุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
๑.๘ งานบริหารงบประมาณเดินทางไป
ราชการอ่ืนๆ  
 

๑. งานการเงินและพัสดุ มีความถูกตอง
ตามระเบียบ ขอปฏบิัติของทางราชการ 
คุมคา ประหยัด เปนปจจุบัน ตรวจสอบได
ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน
สูงสุดแกทางราชการ  
๒. สถานศึกษากํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร อยางเหมาะสม 
ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมี 
สวนรวม  

๓. โรงเรียนขจัดหรือปองกันความเสี่ยง 
โดยประเมินผลการใชงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการท่ีไดรับการจัดสรร 
 
 

๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 
กลยทุธ 

 
โครงการ 

 
กจิกรรม 

ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ประ

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
  ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

6กลยุทธท่ี๔. 
ดานทรัพยากร
และ
งบประมาณ 

 

๒. ระดม
ทรัพยากร 

๒.๑ คูมือนักเรียนและ
ผูปกครอง 
๒.๒ จางครูตางชาติ 
๒.๓ พัฒนาการศึกษา 
 
 

๑. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน 
ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัดการศึกษา  
๒. ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจตอการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดมทรัพยากร 

(ตวับงชีท้ี ่๑๔  การใหความรวมมอืกบัชมุชน/สงัคมทีส่งผลตอ
สถานศกึษา  
สมศ.รอบที ่๔  

๓,๖ ม.๒ 
ขอ
๕ 
 
 

งา
นชุ

มช
นแ

ละ
ภา

คีเค
รือ

ขา
ย ๗๕ ๗๗ ๗๙ รายงานโครงการและ

กจิกรรม ๒.๓ 
นายวันชัย พุแค 
กจิกรรม ๒.๑  

น.ส.ฤทัยรัตน บัวพิทักษ 
รายงานกจิกรรม ๒.๒ 

น.ส.ณดาภา ภูมิโคกรักษ 

๓. สงเสริมภาคี 
เครือขายและ
องคกรภายนอก 
ในการจัด
การศึกษา 
 

๓.๑ ประชุมเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน 
๓.๒ ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๓ ประสานความรวมมือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กับหนวยงานและองคกร 
ท้ังภาครัฐและเอกชนตาม
บริบทพ้ืนท่ี  
 

(ตวับงชีท้ี ่๙ การดาํเนนิงาน
ของคณะกรรมการสถานศกึษา  
สมศ.รอบที ่๔  
(ตวับงชีท้ี ่๑๙ มาตรการ
สงเสรมิ ภายนอกสถานศกึษา 
สมศ.รอบที ่๔  

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
และผูปกครองนักเรียน เขารวมประชุมตามวาระ 
๒. ไดรับความรวมมือในการจัดการศึกษา จากหนวยงาน
และองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนตามบริบทของพ้ืนท่ี 
๓.ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจตอสถานศึกษา 
๔.ครูและบุคลากรมคีวามพึงพอใจตอ 
ชุมชน/สังคม 

๖ ม.๒ 
ขอ 
๒ 
 

งา
นชุ

มช
นแ

ละ
ภา

คีเค
รือ

ขา
ย ๘๐ ๘๒ ๘๔ 

 
รายงานโครงการ 

นายพชร รอดไธสง 
นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 
กลยทุธ 

 
โครงการ 

 
กจิกรรม 

ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ 
ยุทธศ

 

 

ม.ประ

 

ม.ม

 
เปาหมายปงบประมาณ 

ผูรบัผดิชอบ 
 
  ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

7กลยุทธท่ี๔. 
ดานทรัพยากร
และ
งบประมาณ 

 

๔. กองทุน
กูยืมเพ่ือ
การศึกษา 

๔.๑ ดําเนินงานกองทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา 
๔.๒ ประชุมนักเรียน
ผูปกครอง 

๑. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณใน
การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
๒. ผูกูยืมเงินมีความพึงพอใจการดําเนินโครงการกองทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

๖ ม.๒ 
ขอ
๕ 
 
 

งา
นชุ

มช
นแ

ละ
ภา

คีเค
รือ

ขา
ย ๗๕ ๗๗ ๗๙ รายงานโครงการและ

กจิกรรม  
น.ส.ธนวรรณ กินขุนทด 

๕. เงินบริจาค
ทุนการศึกษา
นักเรียน 

๕.๑ ดําเนินงานเงินบริจาค
ทุนการศึกษานักเรียน 
๕.๒ ประชุมนักเรียน
ผูปกครอง 

๑. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใหการสนับสนุน 
ชวยเหลือ ดานงบประมาณในการจัดการศึกษา  
๒. ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการดําเนิน
โครงการเงินบรจิาคทุนการศึกษานักเรียน 

๖ ม.๒ 
ขอ
๕ 
 
 

งา
นชุ

มช
นแ

ละ
ภา

คีเค
รือ

ขา
ย ๗๕ ๗๗ ๗๙ รายงานโครงการและ

กจิกรรม  
น.ส.สุรางคนางค  

พวกดอนเค็ง 



๑๒๔ 
 

 

 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
ท่ี     ๒๗๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 --------------------------------------------------------- 

 จากแผนการศึกษาชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรบั
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” จําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนจะตองปรับวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษา ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยจะตองวิเคราะหสถานภาพขององคกร กําหนดทิศทาง
ในการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  นโยบายและวาระแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา  
                     จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี ๓๙ (วรรคแรก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการการ พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ และมาตราท่ี ๒๗ (๑) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแตงต้ังบุคลากรครูในโรงเรียน
เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดําเนินการดังตอไปนี ้

๑. คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบดวย 
 ๑.๑ นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายไพฑรูย มณีจันทร  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๔ นางสาวพัชรินทร ศรีแกว  คร ู    กรรมการ 
๑.๕ นายพชร รอดไธสง   คร ู    กรรมการ 
๑.๖ นายวันชัย พุแค   คร ู    กรรมการ 
๑.๗ นางมณีรัตน จิตปรีดา  คร ู    กรรมการ 
๑.๘ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ  คร ู    กรรมการ 
๑.๙ นายอุทิศ หนูเสน   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี ใหคําปรกึษา ช้ีแนะ ประสานงาน กํากบั ดูแล ใหความชวยเหลือในการดําเนินงานใหประสบ
ผลสําเร็จและมีคุณภาพ 
 
 

  



๑๒๕ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนนิการ  ประกอบดวย 
 ๒.๑ นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร       ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายไพฑูรย มณีจันทร   รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวพัชรินทร ศรีแกว  คร ู    กรรมการ 

๒.๕ นายพชร รอดไธสง   คร ู    กรรมการ 
๒.๖ นางมณีรัตน จิตปรีดา  คร ู    กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ  คร ู    กรรมการ 
๒.๘ นายวันชัย พุแค   คร ู    กรรมการ 
๒.๙ นางสุภาพร พราเพรียง  คร ู    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศรญัญา มหาอน  คร ู    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสุกัญญา โพชะกะ  คร ู    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวสุรางคนางค พวกดอนเค็ง คร ู    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววัชราภรณ นวลชัยภูมิ ครูผูชวย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววิจิตตรา หลาอยู  ครูผูชวย    กรรมการ 
๒.๑๕ นายอุทิศ หนูเสน              คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี  ใหความเห็นประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก รวบรวม วิเคราะห
ขอมูล เพื่อทราบสถานภาพของโรงเรียน  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ของโรงเรียนรวมกัน  
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากผูอํานวยการโรงเรียนในลําดับตอไป 
 
๓. คณะกรรมการวเิคราะหโครงการ  ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมฯ  ดังนี้ 

๓.๑ นายพชร รอดไธสง   คร ู    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายคมสัน มณีศรี   คร ู    กรรมการ 
๓.๓ นางสาวธนวรรณ กินขุนทด  คร ู    กรรมการ 
๓.๔ นางสุภาพร พราเพรียง  คร ู    กรรมการ 
๓.๕ นายจักรพงศ วิลัยพิศ   คร ู    กรรมการ 
๓.๖ นายฉกาจ ภูถมทอง   คร ู    กรรมการ 

 ๓.๗ นางสาวนินรดา ทัดเท่ียง  คร ู    กรรมการ 
 ๓.๘ นายอุทิศ หนูเสน   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
        มีหนาท่ี วิเคราะหความสมบูรณถูกตองของโครงการท่ีคณะครูเสนอขออนุมัติ ตามแบบวเิคราะหโครงการ
และรายงานผลการวิเคราะหตอผูอํานวยการโรงเรยีนเมื่อ โครงการนั้นๆ มีองคประกอบครบถวนสมบูรณตาม
แบบวิเคราะหโครงการแลว  
 
 



๑๒๖ 
 

๔. คณะกรรมการวเิคราะหความเหมาะสมของงบประมาณ  ประกอบดวย ผูบริหาร , หัวหนางานตามโครงสราง
การบริหารองคกร , งานการเงินและสินทรัพย , งานแผนและนโยบาย , งานประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
  

๔.๑ นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายไพฑูรย มณีจันทร  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๔.๔ นายพชร รอดไธสง   หัวหนางานท่ัวไป   กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ  หัวหนางานบุคคล  กรรมการ 

๔.๖ นางมณีรัตน จิตปรีดา  หัวหนางานวิชาการ  กรรมการ 
๔.๗ นายวันชัย พุแค   หัวหนางานงบประมาณ  กรรมการ 
๔.๘ นางสาวพันธกานต แข็งขัน  งานระบบประกนัคุณภาพภายใน กรรมการ 
๔.๙ นายอุทิศ หนูเสน   งานแผนและงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหนาท่ี  วิเคราะหความเหมาะสมของงบประมาณ ของแตละโครงการ ตามกรอบการจัดสรร
งบประมาณ คือ เนนดานวิชาการ ๖๕/๒๕/๑๐ และตามลําดับความสําคัญท่ีสอดคลองกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร และสถานภาพองคกร และเสนอขอตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตอไป 
 
๕. คณะกรรมการจัดทํารปูเลมแผนพฒันาการศกึษาและแผนปฏบิตักิาร ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาวพัชรินทร ศรีแกว  คร ู   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายวันชัย พุแค   คร ู    กรรมการ 
๕.๓ นางสุกัญญา โพชะกะ  ครู     กรรมการ 
๕.๔ นางสุภาพร พราเพรียง    คร ู    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวฤทัยรัตน บัวพิทักษ           ครู    กรรมการ 
๕.๖ นางสาวจุฑาภรณ วรรณชาติ  คร ู    กรรมการ 

  ๕.๗ นางสาววัชราภรณ นวลชัยภูมิ  ครูผูชวย    กรรมการ 
๕.๘ นางสาวลลิตา พันธุศร ี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพรไพลิน ภูมิโคกรักษ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๕.๑๐ นายอุทิศ หนูเสน   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี รวบรวมเอกสารโครงการท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนแลว มาจัดทํา
รูปเลมแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อยางเครงครัด ใชความรู
ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ เพื่อบังเกดิผลดีตอทางราชการเปนสําคัญ 

 
ท้ังนี้ใหมีผลต้ังแต วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นางสาวพรณภัทร พงษวรัชญพร) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

กรอบแผนเงนิและแผนงานปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------- 

          ๑. กรอบเงินท่ี สพฐ.จัดสรรใหโรงเรียนเทพสถิตวิทยา     
๑.๑  กรอบงบอุดหนุนรายหัว  
๑.๒  กรอบงบคาใชจายเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

๑. กรอบงานท่ี โรงเรียนเทพสถิตวิทยาดําเนินการ 
๒.๑ กรอบภารกิจ คาสาธารณูโภค ซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ 
๒.๒ กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (ตาม บริบท นโยบาย/จุดเนน ของโรงเรยีน) 
๒.๓ กรอบงบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคลอง/กรณีนโยบายเรงดวน) 
๒.๔ กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ) 
 

กรอบเงนิที่ สพฐ.จดัสรร กรอบงานที่ โรงเรยีนตองดาํเนนิการ 

 
เงินอุดหนุนคงเหลือปงบฯ๖๓        
๑๐๗,๑๔๕.๔๗  บาท 

 

๒.๑ 
คาสาธารณโูภค (น้าํ ไฟฟา  โทรศพัท  ๕๙๓,๓๘๔ 

ซอมแซมครภุณัฑและยานพาหนะ ๒๑๕,๐๐๐ 

๒.๒  สนองตามบรบิท นโยบาย  จุดเนน ของโรงเรยีน ๒,๑๑๕,๗๐๑ 

เงินอุดหนุนที่ไดรับปงบฯ๖๔ 
๓,๒๒๒,๙๐๐บาท 

    -  การพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ ๑๙๓,๖๖๗.๖๗ 
    -  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสรางท่ีชํารุดทรุดโทรม ๘๑๐,๐๐๐ 

    -  พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการแขงขันกีฬาภายนอก ๑๓๐,๐๐๐ 

    -  จัดหาวัสดุผลิตส่ือการเรียนรู ๔๖๖,๒๐๐ 

    -  หองปฏบัิติการคอมพิวเตอร ๕๑๕,๘๓๓.๓๓ 
๒.๓ งบเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ (งบสภาพคลอง/กรณมีภีารกจิงาน 
หรอื นโยบายจาํเปนเรงดวน เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา ตามบรบิทของโรงเรยีน) 

๑๒๐,๐๐๐   

 ๒.๔ สงเสรมิภาคีเครอืขายและองคกรภายนอกในการจดัการศกึษา ๘,๘๐๐ 

๓,๓๓๐,๐๔๕.๔๗  บาท รวม ๓,๐๕๒,๘๘๕ 

คงเหลอื ๓,๓๓๐,๐๔๕.๔๗ - ๓,๐๕๒,๘๘๕ = ๒๗๗,๑๖๐.๔๗ บาท 
                          

                          ๒.๔ สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ. โดยการจัดสรรงบประมาณตาม
กลุมงาน สอดคลองกับสถานภาพของโรงเรียน (ใชเกณฑ ๖๕ / ๒๕ / ๑๐   

กรอบจดัสรรตามกลุมงาน งบจัดสรร จํานวนเงนิ 

กลุมบริหารวิชาการ รอยละ ๖๕ ๑๘๐,๑๕๔.๓๑ 

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารท่ัวไป และกลุมบริหารงานบุคคล รอยละ ๒๕ ๖๙,๒๙๐.๑๒ 

งบสํารองจาย (การบริหารในกรณีงบจัดสรรตามกลุมงานไมเพียงพอ แตมีเหตุผลความจําเปน  รอยละ ๑๐ ๒๗,๗๑๖.๐๔ 

รวม รอยละ ๑๐๐ ๒๗๗,๑๖๐.๔๗ 

 

 
 



๑๒๙ 
 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนเทพสถิตวทิยา 
เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน มุงเนนพนัธกิจในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพดานผูเรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดและการประกัน
คุณภาพของ สถานศึกษา โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ี
กําหนดไว ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                                                                                                                                 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผูเรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑ ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละ 

ระดับช้ัน 
๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปญหา 
๓ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๔ ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖ ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และ วัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
๒ ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
๓ การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๔ สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา 
๒.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๑๓๐ 
 

๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบ
ดาน ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรปูธรรม 

๒   การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  

อยางมีคุณภาพ 
๒.๓ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา ใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 
๒.๔ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๕ การบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั 

๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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	๑๒. บริการที่จุดเดียว ทรงมีพระราชดำริมากว่า ๒๐ ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงา...
	๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
	๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ
	๑๕. ปลูกป่าในใจคน การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำ…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
	๑๖. ขาดทุนคือกำไร หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
	๑๗. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
	๑๘. พออยู่พอกิน ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
	๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปปร...
	๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
	๒๑. ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉ...
	๒๒. ความเพียร การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที...
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	๕. การวางแผนงานตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของโรงเรียน
	วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย”
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	มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                             ...
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