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ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๘๐  โดยอาศัยตลาดสด  เป็นที่

ท าการสอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่ ๘  มิถุนายน 
๒๔๙๑  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  จนถึง
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมเสริมต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี 
๒๕๓๔  
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔  หมู่ ๑๑  ถนน  เหมืองแดง – ทุ่งเกลี้ยง         
ต าบล เกาะช้าง  อ าเภอ แม่สาย  จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๕๐๙๗ 
โท รส าร  ๐ ๕ ๓ -๖ ๗ ๕ ๐ ๙ ๗  มื อ ถื อ  ๐ ๘ ๑ -๗ ๑ ๖ ๔ ๖ ๖ ๙   e-mail pds-mee@thaimail.com, pds-
mee@hotmail.com  website www.pdschool.ac.th/, www.โรงเรียนบ้านป่าแดง.ศึกษา.ไทย 

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  
เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  ต าบล
เกาะช้ าง  หมู่  ๕ ,๑๑  (บ้ านป่ าแดงหลวง ) ,หมู่  ๖  (บ้ านป่ าซางงาม ) บ้ านร้อ งพระเจ้ า  , หมู่  ๘                        
(บ้านเหมืองแดงน้อย), หมู่ ๙ (บ้านศรีป่าแดง), หมู่ ๑๐ (บ้านศรีชัยภูมิ) 
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ข้อมูลนักเรียน   
 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 434  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 434  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ตารางท่ี   แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง   
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ 2 17 22 ๓9 19.5๐ 

อ.๒ ๑ 13 ๑2 ๒5 ๒5.๐๐ 

รวม 3 ๓0 34 64  

ป.๑ 2 21 26 47 ๓๐.๐๐ 

ป.๒ ๒ 19 23 42 ๑๘.๐๐ 

ป.๓ ๒ 26 21 47 ๑๘.๕๐ 

ป.๔ ๒ 20 14 34 ๒๗.๕๐ 

ป.๕ 2 19 17 36 ๓๑.๐๐ 

ป.๖ 1 14 15 29 ๒๔.๕๐ 

รวม ๑1 119 116 235  

ม.๑ ๒ 31 22 53 ๒๒.๐๐ 

ม.๒ 2 14 23 37 ๒๔.๐๐ 

ม.๓ ๒ 19 26 45 ๑๘.๕๐ 

รวม 6 64 71 135  

รวมทั้งหมด 20 213 221 434  
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แผนที่โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

 
 
 
ผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายภูวนารถ  จันทาพูน  โทรศัพท์ ๐๘0 – 5002487        
e-mail: kang.ku58@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแดง ตั้งแต่ ๑5  พฤษภาคม ๒๕61  จนถึงปัจจุบัน  
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ข้อมูลบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน
วิชา/
ชั้น 

ชั่วโมง
สอน
เฉลี่ย/
สัปดาห์ 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง

ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

1 นายภูวนารถ   จันทาพูน 
 
 

39 ปี ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/

ช านาญการ 
 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

 
 

- - 120 ชม. 13 ปี 

2 นายอุทิศ  พื้นงาม 55 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. พลศึกษา สุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา 
ม.1-3 

20 40 ชม. 38 ปี 

3 นายวรวุฒิ  ทาแกง 54 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคม
ศึกษา 

สังคม
ศึกษา 
ม.๑-๓ 

20 40 ชม. 29 ปี 

4 นายวิระวัฒน์   โชติพงษ ์ 41 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาส
ตร ์

วิทยาศ
าสตรม์.
1-3 

20 30 ชม. 16 ปี 

5 นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ ์ 45 ปี ครูช านาญ
การ 

ค.บ. เกษตร 
กรรม 

ทุกกลุ่ม
สาระป. 
3/1 

30 30 ชม. 22 ปี 

6 นายสมเกียรติ  สาคร 36 ปี คร ู
 

วทม. เทคโนโลยี
อินเตอร ์

เน็ต 
สาร 

สนเทศ 

คอมพิว
เตอร์

เสรมิ ป.
1– 
ม.3 

30 60 ชม. 7 ปี 

7 นายพลกฤต  ศรีนันตา 30 ปี คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
ม.1-3 

20 40 ชม. 4 ปี 

8 
 
 
 

 

นางเทียมใจ   ผิวเหลือง 
 
 
 
 

55 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

แนะ
แนว   

ป.1–ม.
3 

 

20     30 ชม. 32 ปี 
 
 
 

 
9 นางสายสมร  สริสุนทร 49 ปี ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.บ. ประถม 

ศึกษา 
ทุกสาระ 
ป.3/1 

30 40 ชม. 25ปี 

10 นางพิมพวรรณ   รวมจิตต ์ 46 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ
,กอท. 
ป.4-6 

20 40 ชม. 24ปี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอน
วิชา/ชั้น 

ชั่วโมง
สอน
เฉลี่ย/
สัปดาห์ 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง

ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

11 นางอัมภา   ตุ่นหนิ้ว 51 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

ป.4-6 

20 60 ชม. 24 ปี 

12 นางสมพร  อุทรักษ์ 40 ปี ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 
3 

30 60 ชม. 18 ปี 

13 นางสาวราณี  มาลีพัตร 50 ปี ครูช านาญ
การ 

ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 
2 

30 40 ชม. 20 ปี 

14 นางสาวกรรณิการ์ 
พิพิทธภัณฑ ์

37 ปี ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษา 
ไทย 

ม.1– 3 

20 60 ชม. 12 ปี 

15 นางสาวอ้อยทิพย์   บรรด ิ 34 ปี คร ู คบ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา
อังกฤษ
,พละ 
ป.4-6 

20 40 ชม. 
 

6 ปี 

16 นางสาวสุภาพรรณ 
ยวนมาลัย 

36 ปี คร ู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอัง
กฤษ 

ม.1-ม.3 

20 40 ชม. 5 ปี 

17 นางสาวธิดา  วงแสงรัศม ี 27 ปี คร ู ค.บ. ประถม 
ศึกษา 

ทุกสาระ 
ป.1/2 

30 40 3 ป ี

18 นางสาวบงกชกาล         
ก้างออนตา 

28 ปี คร ู วท.บ. สถิต ิ คณิตศา
สตร์  

ม.1–3 

20 30 ชม. 2 ป ี

19 นายกรสมรรถ  จันทร์ใส 28 ปี คร ู ศษ.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศา
สตร์ ป.
1– 3 

18 - 1 ปี 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    16  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.89 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   2  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11 
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ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
ชั่วโมงสอน

เฉลี่ย/สัปดาห์ 
จ้างด้วยเงิน

(ระบุแหล่งเงิน) 
1 นายเจษฎา  อินต๊ะใฝ 37 ปี 7 ปี ศศ.บ

. 
บริหาร 
รัฐกิจ 

- - เงินงบประมาณ
อุดหนุนจาก สพป.

ชร.๓ 
2 นายเสกสรร  มีสุข 30 ปี 5 ปี คบ. ภาษา  

อังกฤษ 
ทุกกลุ่มสาระ   

ป.1/1 
30 ชม. เงินงบประมาณ

อุดหนุนจาก สพป.
ชร.๓ 

3   นายทวีชัย   ไร่ทะ 27 ปี 5 ปี คบ. วิทยา   
ศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ , 
สุขศึกษา       
ป.4 - 6 

20 ชม. เงินงบประมาณ
อุดหนุนจาก สพป.

ชร.๓ 
4 นางสาวอัจฉรา   ค าด ี 30 ปี 4 ปี คบ. สังคม

ศึกษา 
สังคมศึกษา 

ป.4 - 6 
20 ชม. เงินอุดหนุน

งบประมาณ
โรงเรียน 

5 นางสาวอารียา ห้วยไชย 24 ปี 6 ปี ศศ.บ ภาษา  
อังกฤษ 

อนุบาล 2 30 ชม. เงินอุดหนุน
งบประมาณ

โรงเรียนและเงิน
สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาของ

โรงเรียน 
 6 นางมะลสิา  จันต๊ะดา 28 ปี 4 ปี วทบ. - ทุกกลุ่มสาระ   

ป.2/2 
30 ชม. เงินอุดหนุน

งบประมาณ
โรงเรียนและเงิน
สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาของ

โรงเรียน 
 7 นางสาวศิวพร  ทาแกง 26 ป ี 2 ป ี คบ. คณิต 

ศาสตร ์
คณิตศาสตร์     

ป.4 - 6 
20 ชม. เงินอุดหนุน

งบประมาณ
โรงเรียนและเงิน
สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาของ

โรงเรียน 
8 นางสาวเพ็ญพร   

สุดประเสริฐ 
26 ป ี 2 ปี คบ. วิทยา 

ศาสตร ์
ทุกกลุ่มสาระ   

ป.2/1 
30 ชม. เงินสนับสนุน

ส่งเสริมการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
              ข้อมูล ณ วันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕61 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
  โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  ๔๐ 
(๑นก.) 

๔๐ 
(๑นก.) 

๔๐ 
(๑นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

 
รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ถานศึกษา
จัดเพิ่มเติม ตามความต้องการและ

จุดเน้น 
ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ช่ัวโมง 



๘ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนบ้านป่าแดง  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นประถมศกึษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔.  กิจกรรมเพ่ือสังคม    
และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า   ๔๐ ชั่วโมง 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ปีละไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนบ้านป่าแดง  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    ประวัติศาสตร์        ๔๐ ( ๑ นก ) ๔๐ ( ๑ นก ) ๔๐ ( ๑ นก ) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔.  กิจกรรมเพ่ือสังคม ฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 
    ๑. ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๔๐  (๑นก.) - - 
    ๒. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม - ๔๐  (๑นก.) ๘๐  (2นก.) 
    ๓. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๔. ศิลปะเพ่ิมเติม 8๐  (2นก.) ๘๐  (2นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๕.  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๖.  คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูร ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๑  ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศึกษา ๑  ๒๐ 
ศ ๑๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ ๒๐ 
ง ๑๑๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑    ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส  11231 หน้าที่พลเมือง  1 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   แนะแนว  ๔๐ 

๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  
 

3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม 4๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๐๐ 

 
* หมายเหต ุ ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑    ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑    สังคมศึกษาฯ ๒ ๔๐ 
ส ๑๒๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศึกษา ๒ ๒๐ 
ศ ๑๒๑๐๑     ศิลปะ ๒ ๒๐ 
ง ๑๒๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒      ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส  12232  หน้าที่พลเมือง  2 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.    แนะแนว  ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม 4๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑    สังคมศึกษาฯ ๓ ๔๐ 
ส ๑๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศึกษา ๓ ๒๐ 
ศ ๑๓๑๐๑    ศิลปะ ๓ ๒๐ 
ง ๑๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓      ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

ส 13233  หน้าที่พลเมือง  3 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.    แนะแนว  ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม 4๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูร ระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๔ ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔     ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ 

ส  14234  หนา้ท่ีพลเมือง  4 40 
ว  ๑๔๒๐๑    คอมพิวเตอร์ 1 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.    แนะแนว  ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม 4๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐4๐ 

 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๕ ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕     ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๕ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 8๐ 

ส  15235  หนา้ท่ีพลเมือง  5 40 
ง ๑๕๒๐๑    คอมพิวเตอร์ 2 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.    แนะแนว  ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม ๔๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียน ๑,๐4๐ 

 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา ฯ ๖ ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและ พลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖     ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑     ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 8๐ 

ส  16236  หนา้ท่ีพลเมือง  6 40 
ง ๑๖๒๐๑    คอมพิวเตอร์ 3 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.    แนะแนว  ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี  3๐  
๓.  กิจกรรมชุมนุม 4๐ 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐4๐ 

 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๑๑๐๒   คณติศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ว ๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑    สังคมศึกษา ๑  ๑.๕ (๖๐) ส ๒๑๑๐๓   สังคมศึกษา ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๑๑๐๔    ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑    สุขศึกษา ๑ 0.5 (2๐) พ ๒๑๑๐3    สุขศึกษา  ๒ 0.5 (2๐) 
พ 21102  พลศึกษา  1 0.5 (2๐) พ 21104  พลศึกษา  2 0.5 (2๐) 
ศ ๒๑๑๐๑    ทัศนศิลป์ ๑ ๑.0 (๔๐) ศ ๒๑๑๐๒   ดนตร-ีนาฏศลิป์ ๑ ๑.0 (๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑     การงานอาชีพ ๑ ๑.0 (๔๐) ง ๒๑๑๐๒     การงานอาชีพ ๒ ๑.0 (๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) 
ท 21201 พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท 21202 พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ส  21231  หน้าท่ีพลเมือง  1 ๐.๕(๒๐) ส  21232  หน้าที่พลเมือง  2 ๐.๕(๒๐) 
ศ 21201   ดนตรีพื้นเมือง 1.0(4๐) ศ 21202  ดนตรีไทย 1.0(4๐) 
อ 20201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ๐.๕(๒๐) อ 20202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว 20201 การออกแบบและเทคโนโลยี ๐.๕(๒๐) ว 20202  วิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑.   แนะแนว  ๒๐ ๑.   แนะแนว  ๒๐ 
๒.   ลูกเสือ-เนตรนารี  15 ๒.  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 15 
๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

5 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

5 
 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑  ๖2๐ รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒  ๖2๐ 
 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๒๑๐๑    ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๒๑๐๒   คณติศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑     วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ว ๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑    สังคมศึกษา ๓  1.5 (6๐) ส ๒๒๑๐๓    สังคมศึกษา ๔  1.5 (6๐) 
ส ๒๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๑๐๔    ประวตัิศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑    สุขศึกษา  ๓ 0.5 (2๐) พ ๒๒๑๐๒    สุขศึกษา ๔ 0.5 (2๐) 
พ  22102  พลศึกษา  ๓ 0.5 (2๐) พ  22104  พลศึกษา  4 0.5 (2๐) 
ศ ๒๒๑๐๑    ทัศนศิลป์ ๒ ๑.0 (๔๐) ศ ๒๒๑๐๒    ดนตร-ีนาฏศิลป์  ๒ ๑.0 (๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑     การงานอาชีพ ๓ ๑.0 (๔๐) ง ๒๒๑๐๒     การงานอาชีพ ๔ ๑.0 (๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) 
ค ๒๒๒๐๑   เศษส่วนพหุนาม ๐.๕(๒๐) ค ๒๒๒๐๒  การแยกตัวประกอบ ๐.๕(๒๐) 
ส 22233  หน้าท่ีพลเมือง  3 ๐.๕(๒๐) ส  22234  หน้าท่ีพลเมือง  4 ๐.๕(๒๐) 
ศ  22201  ดนตรีสากล 1 1.0(4๐) ศ  22202  ดนตรีสากล  2 1.0(4๐) 
อ 20205  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  1 ๐.๕(๒๐) อ  20206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  2 ๐.๕(๒๐) 
ง 20203 การน าเสนอโปรแกรมส าเรจ็รูป ๐.๕(๒๐) ง 20204  หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑.   แนะแนว  ๒๐ ๑.   แนะแนว  ๒๐ 
๒.   ลูกเสือ-เนตรนารี  15 ๒.  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 15 
๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์  

5 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์  

5 
 

รวมเวลาเรียนภาค ๑  ๖2๐ รวมเวลาเรียนภาค ๒  ๖2๐ 
 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 
 
 

 
 



๑๘ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท ๒๓๑๐๑    ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) ท ๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ค ๒๓๑๐๒   คณติศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑     วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ว ๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑    สังคมศึกษา ๕  1.5 (6๐) ส ๒๓๑๐๓    สังคมศึกษา ๖  1.5 (6๐) 
ส ๒๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๓๑๐๔    ประวตัิศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑    สุขศึกษา ๕ 0.5 (20) พ ๒๓๑๐3    สุขศึกษา ๖ 0.5 (20) 
พ 23102   พลศึกษา  5 0.5 (20) พ 23104   พลศึกษา  6 0.5 (20) 
ศ ๒๓๑๐๑    ทัศนศิลป์  ๓ ๑.0 (๔๐) ศ ๒๓๑๐๒   ดนตร-ีนาฏศลิป์  ๓ ๑.0 (๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑     การงานอาชีพ ๕ ๑.0 (๔๐) ง ๒๓๑๐๒     การงานอาชีพ ๖ ๑.0 (๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (๑2๐) 
ค ๒๓๒๐๑   พาราโบลา 1.0(4๐) ค ๒๓๒๐๒  ระบบสมการ 1.0(4๐) 
ส  23235  หน้าท่ีพลเมือง  5 ๐.๕(๒๐) ส 23236  หน้าท่ีพลเมือง  6 ๐.๕(๒๐) 
ศ 23201  ดนตรีสากล  3 0.5(๒๐) ศ  23202  ดนตรีสากล  4 ๐.๕(๒๐) 
อ  20211  อังกฤษเสริมทักษะ  1 ๐.๕(๒๐) อ  20212  อังกฤษเสริมทักษะ  2 ๐.๕(๒๐) 
ง 20205  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๐.๕(๒๐) ง 20206 การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
๑.   แนะแนว  ๒๐ ๑.   แนะแนว  ๒๐ 
๒.   ลูกเสือ-เนตรนารี  15 ๒.  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 15 
๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

5 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

5 
 

รวมเวลาเรียนภาค ๑  ๖2๐ รวมเวลาเรียนภาค ๒  ๖2๐ 
 
*หมายเหต ุ ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและชุมนุม 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน 
   ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

๑) เนื้อท่ี   ๗    ไร่  ๑  งาน  ๖๐  ตารางวา 
๒) พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร                                       ๓       ไร่/ตารางวา 
๓) พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ ๓  ไร่/ตารางวา 
๔) จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม    4        หลัง 
๕) จ านวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม    ๔        หลัง 
๖ ) จ านวนสนามกีฬา    ๗  สนาม    ได้ แก่  สนามบาสเกตบอล , สนามวอลเล่ย์บอล 

 สนามเปตอง,  สนามฟุตบอล,  สนามตระกร้อ, สนามแฮนด์บอล 
๗) จ านวนห้องเรียนทั้งหมด     ๑๗  ห้อง 
๘) จ านวนห้องประกอบ 
- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์     ๒ ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น ๙๖ ตารางเมตร 
- ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น ๔๘ ตารางเมตร 
- ห้องดนตรี-นาฏศิลป์     ๑ ห้อง  เฉลี่ย คิดเป็น. ๕๔ ตารางเมตร 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา     ๑ ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น ๔๘ ตารางเมตร 
- ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ         ๔ ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น ๑๕๐ ตารางเมตร 
- ห้องพยาบาล      - ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น   -. ตารางเมตร 
- ห้องสมุด           ๑ ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น ๑๐๒ ตารางเมตร 

   ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
             ๑)  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด    ๕1  เครื่อง 

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน   48  เครื่อง 
- ใช้ในงานบริหาร จ านวน     3  เครื่อง 
- เชื่อมต่อ  internet ได้    51  เครื่อง    

             ๒)  จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร       -  เครื่อง 
             ๓)   จ านวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี     -  เครื่อง 
             ๔)   จ านวนเครื่องโทรสาร         1  เครื่อง 
             ๕)  จ านวนโทรทัศน์       ๑8  เครื่อง 
             ๖)   จ านวนวิทยุ         -  เครื่อง 

            ๓. ข้อมูลงบประมาณ   

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงินอ่ืนๆ 

รายการ รับ จ่าย - - 
  เงินอุดหนุนรายหัว 1,008,800 1,008,800 - - 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี  ๑๕ ปี 860,339 860,399 - - 
 เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 1,343,000 1,343,000 - - 

รวม 3,212,139 3,212,139 - - 
 



๒๐ 
 

 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ     ๓.๐๘     ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๙๖.๙๒      ของรายรับ  

        ๔.   ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
              ๑)  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔,๓๖๔ เล่ม 
                        ๒)  หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบบริการยืม – คืน จากเจ้าหน้าที ่

        ๓)  มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้ ๓๕  เครื่อง   
                  คิดสัดส่วนจ านวนนักเรียน :  เครื่อง =   ๑   :  ๒๕  
            ๔)   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

                      แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องผลิตน้ าดื่มขวัญใจนักเรียน 
๓. โรงอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. ห้องพลศึกษา 
๖. ห้องดนตรีพ้ืนเมือง – ดนตรีสากล 
๗. ห้องวิทยาศาสตร์ 
8. ห้องประชุม 
9. ห้องอ านวยการ 
10. ห้องแสดงผลงานศิลปะ 
11. ห้องสหกรณ์ 
12. ห้องแนะแนว 
13. อาคารอเนกประสงค์ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

     
   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดป่าแดงหลวง 
๒. วัดหิรัญญาวาส 
๓. กลุ่มสุดฝั่งสาย 
๔. ไร่นา สวนผสม 
๕. วัดพระธาตุดอยเวา 
๗. สวนไม้งามเชียงราย 
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๐ 
๑๕ 
๕ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 



๒๑ 
 

 
 

๙. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
๑๐. โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ 
๑๑. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว 
๑๒. ศูนย์การเรียนรู้ท้องฟ้าจ าลอง 
๑๓. หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค า 
๑๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 
๑๕. โรงงานผลิตอิฐบล็อกบ้านม่วงค า 
๑๖. โรงเพาะเห็ดบุญเสริฐบ้านเหมืองแดงน้อย 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
      ๕.  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
  
 1) นายวิทยา  จีระกัน ให้ความรู้เรื่อง การแกะสลักหิน หยก ไม ้ สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี
 2) นางลัดดา  ไสเอ้ย ให้ความรู้เรื่อง กลุ่มผลิตสินค้าน้ าพริก OTOP  สถิติการให้ความรู้  
              จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
 3) นายแก้ว  มณีสุวรรณ ให้ความรู้เรื่อง จักรสาน โคมไฟล้าน ไซ ลอบ ดักปลา  สุ่มไก่ สถิติการให้ 
              ความรู้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
 4) นางล าดวน  ค าก๋อง ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมไทยสถิติการให้ความรู้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี   
 5) นายสุค า ใจภิภักดิ์  ให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพร สถิติการให้ความรู้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี   
 6) นายสุทนต์  ใจภิภักดิ์ ให้ความรู้เรื่อง การปกครองหมู่บ้าน  การออมทรัพย์ สถิติการให้ความรู้  
              จ านวน ๒ ครั้ง/ปี   
 7) นายทองสุข ใจภิภักดิ์ ให้ความรู้เรื่อง การท าเกษตรแผนใหม่ เกษตรพอเพียง สถิติการให้ความรู้  
              จ านวน ๒ ครั้ง/ปี   
 8) พระสมุห์ภูวไนย ภูวนโย ให้ความรู้เรื่อง พระธรรมวินัย ศีลธรรม  สถิติการให้ความรู้  
              จ านวน ๖ ครั้ง/ปี 
 9) ร.ต.ต.อภิชาติ  พุทธา   ด.ต.ธงชัย  แก้วประเสริฐ และ ด.ต.จ านง  ยะแสง  ให้ความรู้เรื่อง  
               ยาเสพติด  สถิติการให้ความรู้ จ านวน 1 หลักสูตร 
 
 ๕.  ข้อมูลชุมชน   

    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไป  เป็นหมู่บ้านฐานะปานกลางถึงยากจน  มี
ประชากรจ านวน  ๒,๗๖๓  คน  รวมหมู่บ้านร้องพระเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาอยู่โดยการควบคุมของส่วนราชการ มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด ตลาดสด  สถานเลี้ยง
เด็กเล็ก  สถานพยาบาล  ป่าช้า  สวน และไร่นาของประชาชน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา รับจ้างทั่วไป  
ค้าขาย ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับราชการบางส่วน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 

        ๑) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ   
 ร้อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพ ท านา 

ร้อยละ  ๙๕  นับถือศาสนาพุทธ 
๒) จ านวนประชากรประมาณ  ๒,๗๖๓  คน 
๓) จ านวนเด็กในวัยเรียน  ๖๑๐ คน 



๒๒ 
 

 
 

๔) อาชีพส าคัญ  เกษตรกรรม , รับจ้าง, รับราชการ, ค้าขาย, อุตสาหกรรมในครัวเรือน   
๕) ศาสนา   พุทธ,  คริสต์,   อิสลาม 
๖) รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี    ๓๐,๐๐๐   บาท 

 ๗) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน            
 
ปรัชญาโรงเรียน 
 ปรัชญา  ส สุ ส ูสฺ  ลภเต  ปญฺญ      (ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา) 
 
ค าขวัญโรงเรียน 
 “วิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา  พัฒนาท้องถิ่น” 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 เหลือง   หมายถึง  ความสงบสุข ร่มเย็น 
 แดง       หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ประพฤติตน
ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะในการกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ในการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ชมรมผูป้กครอง 
ครู-ศิษยเ์ก่า 

นกัเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มงานบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานทัว่ไป 

กลุ่มงานบริหาร 
งานส่งเสริมกิจการ

นกัเรียน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าแดงผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าแดง   

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านป่าแดง 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายภูวนารถ    จนัทาพูน 

ด้านการบริหารวชิาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
1. น.ส.กรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ 
๓. นางสมพร  อุทรักษ์ 
๔. นางสายสมร  สิรสุนทร 
๕. นางอัมภา   ตุ่นหนิ้ว 
๖. นายสมเกีนรติ   สาคร 
๗. นายพลกฤต   ศรีนันตา 
๘. น.ส.ธิดา  วงแสงรัศมี 
๙. นายเสกสรร   มีสุข 
๑0. น.ส.อัจฉรา   ค าดี  
๑1. น.ส.ศิวพร   ทาแกง 
12. น.ส.เพ็ญพร  สุดประเสริฐ 
 
 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผนงาน 

๑. น.ส.ราณี   มาลีพัตร 
๒. น.ส.บงกชกาล ก้างออนตา 
3. น.ส.สุภาพรรณ  ยวนมาลัย 
4. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์ 
5. น.ส.อ้อยทิพย์   บรรดิ 
6. นายพลกฤต  ศรีนันตา 
7. น.ส.ธิดา   วงแสงรัศมี 
8. นายกรสมรรถ   จันทร์ใส 

บริหารงานบุคคล 
 

๑. นายวรวุฒิ  ทาแกง 
๒. นางอัมภา   ตุ่นหนิ้ว 
๓. น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์  
4. นางสมพร   อุทรักษ์ 
5. น.ส.ธิดา   วงแสงรัศมี 
6. น.ส.ศิวพร   ทาแกง 
7. น.ส.เพ็ญพร  สุดประเสริฐ 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 

๑. นางอัมภา   ตุ่นหนิ้ว  
2. นายเจษฎา   อินต๊ะใฝ 
3. นายเสกสรร   มีสุข 
4. น.ส.อัจฉรา   ค าดี 
5. นายทวีชัย   ไร่ทะ 
6. น.ส.อารียา   ห้วยไชย 
7. นางมะลิสา   จันต๊ะดา 
8. น.ส.ศิวพร   ทาแกง 
9. น.ส.เพ็ญพร  สุดประเสริฐ 
  

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๑. นายอุทิศ   พื้นงาม 
๒. น.ส.ราณี   มาลีพัตร 
3. นางสมพร  อุทรักษ์ 
4. นางเทียมใจ  ผิวเหลือง 
5. นางพิมพวรรณ  รวมจิตต์ 
6. นางสายสมร  สิรสุนทร 
7. นางอัมภา   ตุ่นหนิ้ว  
8. น.ส.อ้อยทิพย์  บรรดิ 
9. นายพลกฤต   ศรีนันตา 
๑0. นายเสกสรร   มีสุข 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ชมรมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า 

 



๒๕ 
 

 
 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายทองสุข    ใจภิภักดิ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 

นายบญัญติั    ชยัชนะ 
   กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง 

นายบรรจง   บุญยี่ 
กรรมการผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

นายวรวุฒิ    ทาแกง 
กรรมการผูแ้ทนครู 

นายเดช   สายวงเคียน 
กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

นางประภาภรณ์    จีปิน 
กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

พระครูวสุิทธาจารยนิ์วฐิ 
กรรมการผูแ้ทนองคก์รศาสนา 

พระอธิการเจริญ  ธมฺมธโร 
กรรมการผูแ้ทนองคก์รศาสนา 

นายคมสันต ์    จินดาธรรม 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

นายอารอน    ยะถาค า 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 

นายกรีติภคั     ใจภิภกัด์ิ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 

นายอ าพล    ใจภิภกัด์ิ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 

นายมงคล     พรหมมาลี 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 

นางพรรณี    จีระกนั 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 

นายภูวนารถ    จนัทาพนู 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าแดง 

กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๖ 
 

 
 

ส่วนที ่๒ 
 

สถานภาพของโรงเรียน 
 

ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
๑.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       ๑.๑   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

            ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ – สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ด้านร่างกาย ๒๖ ๒๓ / ๘๘.๔๖ ๓ / ๑๑.๕๔ - 
๒.ด้านอารมณ์ – จิตใจ ๒๖ ๒๓ / ๘๘.๔๖ ๓ / ๑๑.๕๔ - 
๓. ด้านสังคม ๒๖ ๒๒ / ๘๔.๖๑ ๔ / ๑๕.๓๙ - 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๖ ๒๒ / ๘๔.๖๑ ๔ / ๑๕.๓๙ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

๑.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ที ่ กลุ่มสาระ/วิชา จ านวนเต็ม ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  (คน) ร้อยละ 
1 ภาษาไทย 358 120 33.51 
2 คณิตศาสตร์ 358 141 39.38 
3 วิทยาศาสตร์ 358 165 46.08 
4 ภาษาอังกฤษ 358 145 40.50 
5 สังคมศึกษา 358 194 54.18 
6 ประวัติศาสตร์ 358 169 47.20 
7 ศิลปะ 358 258 72.06 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 358 283 79.05 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา 358 287 80.16 

 

 

 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560 

 



๒๘ 
 

 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๓) ภาคเรียนที่ ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕60  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.3) ปีการศึกษา ๒๕60 
 

1) ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 236 2 25 23 38 39 38 20 51 109 46.19 
คณิตศาสตร์ 236 2 43 27 25 28 18 18 75 111 47.03 
วิทยาศาสตร์ 236 2 27 22 31 41 29 23 61 113 47.88 
สังคมศึกษา ฯ 236 2 18 21 37 28 30 43 57 130 55.08 
ประวัติศาสตร์ 236 2 17 24 32 35 37 41 48 126 53.39 
หน้าที่พลเมืองฯ 236 2 7 6 21 16 33 53 98 184 77.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 236 2 1 2 14 17 34 56 110 200 84.75 
ศิลปะ 236 2 5 8 23 28 34 51 85 170 72.03 
การงานอาชีพฯ 236 2 4 8 21 25 34 50 92 176 74.58 
ภาษาต่างประเทศ 236 2 19 33 32 34 45 29 42 116 49.15 
รายวิชาเพิ่มเติมการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

108 67 0 0 0 0 26 15 67 108 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

2) ระดับมัธยมศึกษา  
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 119 10 41 18 22 18 5 5 0 10 8.40 
คณิตศาสตร์ 119 0 11 11 20 20 28 12 17 57 47.90 
วิทยาศาสตร์ 119 1 20 18 25 28 16 7 4 27 22.69 
สังคมศึกษาฯ 119 5 17 6 9 17 19 23 23 65 54.62 
ประวัติศาสตร์ 119 9 32 8 20 29 16 5 0 21 17.65 
สุขศึกษา 119 0 1 10 1 1 13 53 40 106 89.08 
พลศึกษา 119 2 2 0 7 5 17 35 51 103 86.55 
ทัศนศิลป์ 119 10 11 2 1 3 10 13 69 92 77.31 
การงานอาชีพฯ 119 2 6 1 1 11 68 10 20 98 82.35 
ภาษาอังกฤษ 119 2 25 18 20 18 18 9 9 36 30.25 
คอมพิวเตอร์ 119 0 0 0 1 0 6 43 69 118 99.16 
หน้าที่พลเมือง 119 8 38 1 1 1 9 3 58 70 58.82 
ดนตรีพื้นเมือง 85 4 16 5 3 5 9 8 35 52 61.18 
ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 72 1 11 13 21 10 7 4 5 16 22.22 
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 81 0 15 18 22 12 7 5 2 14 17.28 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 119 2 30 12 20 11 9 11 24 44 36.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 119 14 43 22 15 14 6 3 2 11 9.24 
คณิตศาสตร์ 119 7 28 11 17 20 12 11 13 36 30.25 
วิทยาศาสตร์ 119 9 11 9 10 19 20 23 18 61 51.26 
สังคมศึกษาฯ 119 5 10 6 17 21 23 24 13 60 50.42 
ประวัติศาสตร์ 119 11 19 3 12 24 32 11 7 50 42.02 
สุขศึกษา 119 6 7 5 10 20 47 13 11 71 59.66 
พลศึกษา 119 0 1 0 11 17 25 7 58 90 75.63 
ทัศนศิลป์ 119 8 14 1 6 6 17 31 36 84 70.59 
การงานอาชีพฯ 119 0 1 1 1 5 6 31 74 111 93.28 
ภาษาอังกฤษ 119 9 25 20 12 27 13 9 4 26 21.85 
คอมพิวเตอร์ 119 0 6 0 0 2 3 37 71 111 93.28 
หน้าที่พลเมือง 119 3 9 0 13 0 10 9 75 94 78.99 
ดนตรีพื้นเมือง 85 7 18 1 7 5 12 9 26 47 55.29 
ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 72 5 19 16 16 8 8 0 0 8 11.11 
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 81 4 13 5 12 12 11 11 13 35 43.21 
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 119 5 21 11 10 19 23 11 19 53 44.54 

 
 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National test: NT) 
 

ความสามารถ 
จ านวน
(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านค านวณ 29 36.25 5.31 3.44 17.24 55.17 24.13 
ด้านภาษา 29 48.47 6.48 10.34 20.68 44.82 24.13 
ด้านเหตุผล 29 41.18 5.66 3.44 17.24 48.27 31.03 

รวมความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน 

- 41.97 15.01 - 24.13 55.17 20.68 

 
 



๓๑ 
 

 
 

 
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

สาระวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 25 31.20 9.41 36.28 6 24 
ภาษาไทย 25 48.94 11.82 46.54 13 52 
วิทยาศาสตร์ 25 38.30 10.90 39.08 10 40 
ภาษาต่างประเทศ 25 31.60 10.70 36.28 6 24 
 
 

3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 31 21.03 10.00 26.25 9 29.03 
ภาษาไทย 31 52.74 9.88 48.25 20 64.52 
วิทยาศาสตร์ 31 31.42 8.76 32.25 12 38.71 
ภาษาต่างประเทศ 31 27.61 7.25 30.42 9 29.03 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 45 27 18 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 51 21 30 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 33 30 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 38 32 6 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 30 25 5 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 41 23 18 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 39 33 6 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 47 47 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 34 21 13 - - 

รวม 358 259 99 - - 
เฉลี่ยร้อยละ  72.35 27.65 - - 

  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 45 28 12 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 51 27 15 9 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 33 21 9 3 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 38 29 7 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 30 19 11 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 41 30 11 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 39 27 12 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 47 38 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 34 15 19 - - 

รวม 358 252 80 10 - 
เฉลี่ยร้อยละ  65.36 29.33 5.31 - 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 45 45 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 51 51 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 33 33 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 38 38 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 30 30 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 41 41 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 39 39 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 47 47 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 34 34 - 

รวม 358 358 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100 - 

   
 
 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับดี  
      ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด อยู่ในระดับดี 
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีมาก 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 

 
 
 



๓๔ 
 

 
 

 ๗.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน 

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ...ดี....  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้น 

ดี 
 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ในแตร่ะดับชั้น ดี  
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสื่อสาร และน าเสนอผลงาน 

ดี 
 

5) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  

6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
ทดสอบวัดระดับชาติ 

พอใช้ 
 

7) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

ดี 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

ดีเยี่ยม 
 

๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 

ดีเยี่ยม 
 

๓) ผู้เรียนยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย 

ดีเยี่ยม 
 

๔) ผู้เรียนมีความสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ...ดีเยี่ยม
..... 

 

2.1 สถานศึกษามีการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจอย่างชัดเจน 

ดีเยี่ยม 
 

๒.2 สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงานตามแผนพัฒนา
วิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน    
ตามกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

 



๓๕ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน 

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
   2.3 สถานศึกษามีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ     
         เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเยี่ยม 
 

   2.4 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการข้อมูล 
         สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ดีเยี่ยม 
 

   2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
     และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

  

   2.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รับผิดรับ 
   ชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 
 

2.7 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ..ดี.... 
 

   3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ 
        ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ดีเยี่ยม 
 

3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

ดี 
 

3.3 การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธภิาพ 

ดี 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ....ดี... 

 

 
 การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 



๓๖ 
 

 
 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
     ๘.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ด ี

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  

ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
    
 
 



๓๗ 
 

 
 

 ๘.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่

พึงประสงค์ 
     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗ ประสิทธิของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตันสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   
                 พันธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี.............. โดยมีค่าเฉลี่ย...๘๒.๐๗...   

              ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รบัรอง           ไม่รับรอง 
 
                



๓๘ 
 

 
 

         ๙.   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ๙.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
            จุดเด่น 
        ๑. ผู้บริหาร  ครู ชุมชน มีความเข้มแข็งในการด าเนินการจัดการศึกษา 
          ๒. ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
        จุดที่ควรพัฒนา 
       ๑.บุคลากรมีจ านวนจ ากัดครูไม่ครบชั้น แต่ครบเกณฑ์ และโรงเรียนถูกน้ าท่วมซ้ าซากท าให้    

ต้องใช้งบประมาณ ในการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
       ๒. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ยังไม่ทั่วถึงและควรจัดอย่างคงที่เสมอ 
       ๓. การด าเนินการนิเทศภายในต้องท าต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
       ข้อแสนอแนะ 
       ๑. สถานที่ในห้องเรียนมีความเหมาะสมในการจัดประสบการณ์ หากทางโรงเรียนจัดสถานที่ และ
ด าเนินกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เพ่ือเสริมทักษะ เช่น บ่อทราย สนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์เสริมทักษะ ที่เหมาะสมใน
แต่ละกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมทักษะที่ดีข้ึน 
       ๒. ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรมและภาวะผู้น ามีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดท าหลักสูตร ที่
เหมาะสมมีการจัดโครงสร้าง การบริหารอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน  และผู้บริหารควรท า
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง  เช่นจัดท า KM 
ผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ  ของครูและผู้บริหาร 
       ๓. ควรเสริมให้มีกิจกรรมในด้านแหล่งเรียนรู้ให้เพ่ิมขึ้น โดยน าวิทยากรท้องถิ่นมาเสริมทักษะให้แก่
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น 
       ๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเพ่ิมเติมและฝึกให้นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมโครงงานอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตามสภาพเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสืบกันได้อย่างหลากหลาย  
              ๕. ผู้บริหารควรท าเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ต่อทางชุมชน 
และสถานศึกษาใกล้เคียง เช่น จัดท า KM ผลงานที่เป็นเลิศ  ของครูและผู้บริหาร 
 

 
๙.๒   จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

        จุดเด่น 
 
        ปฐมวัย 

       ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์       พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นด้านกีฬา  และคุณธรรม  



๓๙ 
 

 
 

จริยธรรม ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  การส่งเสริมให้เด็กมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และมี
คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  และด้านสังคมสมวัยมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

 ๒.  สถานศึกษาโดยผู้บริหาร  มีภาวะผู้น า  และบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ดีจัดสภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสมดีมาก  มีความปลอดภัยดีมากเช่นกัน ส่วนสภาพแวดล้อม
ภายใน  จัดได้เหมาะสมระดับดี  สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความคิดเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ๓.  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีการส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
สติปัญญา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและผู้ปกครอง 
  ๔.  สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๓  มีการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยหน่วยงานต้นสังกัด  และมี
พัฒนาการของผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสูงขึ้นตามล าดับ 
 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สถานศึกษา   มีการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการ
พัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่น  ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีความเป็นเลิศด้านกีฬา  และมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา  มีการด าเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  และ
โครงการสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง  มีผลกระทบสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  และผู้เรียนร่วม  ได้
มีโอกาสเรียนร่วม จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ และ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา   รู้จักคิดเป็น ท าเป็น 

 ๒. สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐาน  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของตนได้เหมาะสม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

            ปฐมวัย 
      ๑.   เด็กส่วนหนึ่งขาดนิสัยใฝ่รู้เพ่ือก้าวสู่เด็กไทยยุคใหม่  เรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ๒.   สถานศึกษาขาดแคลนครู  จ านวนเด็กมากเกินกว่าเกณฑ์ก าหนด 
    ๓.  ครูขาดการจัดกิจกรรมที่ดี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ อธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็ก  
 

 
 



๔๐ 
 

 
 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๑.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับ ดี ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ต้องปรับปรุง 
         ๒.   สถานศึกษาขาดการสนับสนุนที่ดีด้านวิชาการ  โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ครูใช้หรือพัฒนาสื่อ 
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม ่
         ๓.   ครูส่วนหนึ่งขาดการใช้ผลประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

 ข้อแสนอแนะ 
 

 ปฐมวัย 
 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

      เด็กควรได้รับการพัฒนาในด้านการอ่านตามวัย  โดยการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ควร
มีการเสริมแรงให้เด็กสนใจเรื่องรอบตัว  และส่งเสริมทักษะให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านสมวัย เช่น  การพูด
ชมเชย  การจัดหาสื่อ   หนังสือภาพสวยงาม  การเชิญชวนฟังนิทาน  การเล่านิทาน     ให้ฟัง  เพ่ือปลูกฝัง
นิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  เพื่อก้าวสู่เด็กไทยยุคใหม่  ใฝ่ใจเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
       ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาควรจัดมุมหนังสือในห้องสมุดส าหรับเด็กปฐมวัย  เช่น  หนังสือภาพเล่มใหญ่  
หนังสือที่มีสีสันชวนมอง  เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก  เป็นการเสริมสร้างรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย 
 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ฝึกใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่  เล็กและพัฒนากลไก  โดยการบริหารร่วมกายอย่างต่อเนื่อง ฝึกการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ให้กล้าแสดงออก  
โดยเล่าเรื่องประทับใจ  หรือเล่าเรื่องตามประสบการณ์จากการสังเกต  ส ารวจ  เล่านิทานจากการฟังจากครู  
หรือเปิดดูหนังสือภาพให้เพ่ือน ๆ และครูฟัง 
 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

        ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ๑. ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระอย่างจริงจัง โดยครู
ควรน าผลการประเมินมาปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอน  และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยเฉพาะการสอนซ่องเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
      ๒. ครูควรใช้สื่ออย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จัดหา
เครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวการวัดผลของ สมศ. ให้ผู้เรียนได้ฝึกท า หรือ
ทบทวน  ทดสอบย่อยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ฝึกคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อสอบ  และเลือกค าตอบที่
ถูกต้อง  ครูควรเฉลยค าตอบที่ถูกต้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๔๑ 
 

 
 

      ๓. ผู้บริหารควรนิ เทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล  
ประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรขอความร่วมมือผู้ปกครองสนับสนุน  ส่งเสริม
การท าการบ้าน  การอ่านหนังสือ และท างานที่ครูมอบหมายให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง       และต่อเนื่อง 
 

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูจัดหาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เช่น     สื่อ
เทคโนโลยี  สื่อธรรมชาติ  และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่ม   สาระการ
เรียนรู้ และทุกระดับชั้น 
       ๒. สถานศึกษาควรจัดห้องสมุด  อุปกรณ์  หนังสือเรียน  หนังสืออ้างอิงให้พอเพียงส าหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงชั้นเพ่ือใช้ในการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้  และพัฒนาเป็นห้องสมุดเทคโนโลยี  ด้วยการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง  Internet  ส าหรับสืบค้นข้อมูล การด าเนินการดังกล่าวควรพิจารณาให้
สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุด ๓ ดี 
 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูควรพิจารณาใช้ผลประเมินเพ่ือการวางแผนพัฒนาการสอนของตนเอง เช่น ปรับการสอน  
ปรับเครื่องมือ วัดผลหรือแบบทดสอบ  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการเรียนรู้  โดยเฉพาะนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส าคัญ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 

 ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2560  
 
             สถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กองเชียร์ ดีเด่น 

ระดับมัธยมศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

กีฬาเปตอง ชนะเลิศอันดับ ๑   เปตอง      
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕  ปี หญิง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

กีฬาตะกร้อ เข้าชิงชนะเลิศ  ตะกร้อ 
รุ่นผสมหญิง 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

เข้าชิงชนะเลิศ อันดับ  ๑  ตะกร้อ 
รุ่นผสมชาย  
 

เข้าชิงชนะเลิศ  อันดับ  ๑  ตะกร้อ 
รุ่นมัธยมชาย 

กีฬาวอลเลย์บอล ชนะเลิศ  วอลเลย์บอล 
รุ่นผสมหญิง 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

ชนะเลิศ  อันดับ  ๑  
รุ่นมัธยมหญิง 
ชนะเลิศ  อันดับ  ๑ 
รุ่นมัธยมชาย 

กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศ  ฟุตบอล  ๑๑  คน 
อายุไม่เกิน  ๑๒  ปี  ชาย 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

ชนะเลิศ  ฟุตบอล  ๑๑  คน 
อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี  ชาย 

กรีฑา ชนะเลิศ  กรีฑารวม 
ระดับประถมศึกษาหญิง 

องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะช้าง 

ชนะเลิศ  กรีฑารวม 
ระดับมัธยมศึกษาชาย 
ชนะเลิศ  กรีฑารวม 
ระดับมัธยมศึกษาหญิง 

กาบัดดี้  ระดับภาคเหนือ ชนะเลิศ  อันดับที่ ๑ การกีฬาแห่งประเทศไทยและ   
จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับภาค) 

กาบัดดี้ กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การกีฬาแห่งประเทศไทยและ  
จังหวัดสุโขทัย (ระดับภาค) 

กาบัดดี้  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วม การกีฬาแห่งประเทศไทยและ  
จังหวัดน่าน (ระดับประเทศ) 



๔๓ 
 

 
 

            ครู 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
(นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์) 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น   
 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(นายทวีชัย   ไร่ทะ) 

รางวัลครูดีเด่น เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(นางสาวศิวพร   ทาแกง)  

รางวัลครูดีเด่น   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓ 

โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”   
(นายอุทิศ  พื้นงาม) 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 

นายอุทิศ   พ้ืนงาม รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภท 
ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
              นักเรียน 
              เกียรติบัตรระดับชาติ 

ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ระดับชั้น  
ม.1 - 3 
๑. ด.ญ.กุลนันท์  ปันดวง 
๒. ด.ญ.เจนจิรา  นามแก้ว 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
๑. ด.ช.ธีรเดช  ฉิ้มเฉิด 
๒. ด.ญ.วี   นามล ี
3. ด.ช.สุรเดช   แสงแก้ว 

เกยีรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ  ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ป.4 - 6 
๑. ด.ญ.รุ่งนภา  ศักดิ์ดา 
๒. ด.ญ.ศิริพร   ใจด ี
3. ด.ญ.อุ่นค า   จันทาพูน 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. ด.ช.วรวฒุิ   นามค า 
๒. ด.ญ.ศรีนวล   เดือนเพ็ญ 
3. ด.ช.ไชยนันท์   โปราหา 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ  ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๔ 
 

 
 

             เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ (เด็กปกติ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 - 3 
๑. ด.ญ.กุลนันท์  ปันดวง 
๒. ด.ญ.เจนจิรา  นามแก้ว 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตาม ระดับชั้น ป.1 – 3 
1. ด.ช.วิชัย   มาเยอะ 
2. ด.ช.อาลอก๊ะ   นามวงค์ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น 
ม. 1 – 3 
1. นายค าแก้ว   อ้ายค า 
2. นายหล้า   นามวงค ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม.1 – 3 
1. นายชญานนท์   ยอดเมือง 
2. ด.ช.หลาวเปิง   โกฏแสง 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.1 - 3 
๑. ด.ญ.น้ าตาล   วรรณดี 

เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 
๑. ด.ช.ธีรเดช  ฉิ้มเฉิด 
๒. ด.ญ.วี   นามล ี
3. ด.ช.สุรเดช   แสงแก้ว 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ  ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ป.4 - 6 
๑. ด.ญ.รุ่งนภา  ศักดิ์ดา 
๒. ด.ญ.ศิริพร   ใจด ี
3. ด.ญ.อุ่นค า   จันทาพูน 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
 ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. ด.ช.วรวฒุิ   นามค า 
๒. ด.ญ.ศรีนวล   เดือนเพ็ญ 
3. ด.ช.ไชยนันท์   โปราหา 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ  ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



๔๕ 
 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง 
ระดับชั้น ม.1 – 3 
1. ด.ญ.ชนกชนม์   จีติ๊บ 
2. ด.ช.ณัฐสิทธิ์   ท้าวโยธา 
3. ด.ช.นนทพัทธ์   สุนันต๊ะ 
4. ด.ช.ปรัชญ์พงศ์   ศรีวิชัย 
5. ด.ช.ปิยะดนัย   กันทะรส 
6. ด.ญ.พิราพร   งามสุข 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 – 3 
1. ด.ญ.ชมพูนุช   พรมมินทร์ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)  
ระดับชั้น ม.1 – 3 
1. ด.ญ.ก๋องแก้ว   ค าวงค์ 
2. ด.ญ.สายฝน   หงษ์ค า 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
             เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ (โรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กิจกรรมการแข่งขันการจัดท าหนงัสือ
เล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั้น ม.1 - 3 
๑. ด.ญ.รัศมี   กันสีเวียง 
๒.ด.ญ.หมวย   รุ่งโรจน ์
๓.ด.ญ.เจน   วงศ์แสง 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - 6 
๑. ด.ญ.กรองทิพย์   จินะโกษฐ์ 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

๑๐. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 
        ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  (internal analysis) 

ประเด็น จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

-   มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
    ของโรงเรียน และสามารถปฏิบัติได้จริง    

- ยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ซึ่งโรงเรียน   
ล้อมาจากต้นสังกัดด าเนินการได้บางส่วน   
เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่เกินอ านาจของ   
โรงเรียน 
 

โครงสร้าง
องค์การ
บริหารงาน
(Structure) 
 

-   มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
-   มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
     โครงสร้างการบริหาร 
-  ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารมีความ 
     เหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียน 

-  ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ระบบองค์การ 
(System) 

-  มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่น้อม 
    น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
    ประยุกต์ใช้ 
-  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
-  องคก์รมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
-  องค์กรมีความเป็นเอกภาพ 
- องค์กรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
- สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง 
-โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 

-    ระบบการติดตามประเมินผลยังขาด
ความชัดเจน 
 

ทักษะของ
บุคลากร 
(Skill) 
 

-   บุคลากรเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้  
    ความสามารถ  ในวิชาชีพ 
-  บุคลากรมีความสามารถ ด้านดนตรีไทย 
- บุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
- บุคลากรมีความสามารถด้านกีฬา 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ 
   คอมพิวเตอร์ 

๑.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความ
ช านาญด้าน ICT 
๒. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากร 
(Staff) 
 

-   ก าลังใจเกินร้อย  ความเสียสละ  ความ
ทุ่มเท  
    เต็มความสามารถ พร้อมให้บริการ 
-   ความสมัครใจท างานร่วมกัน  ความ 

-  ครูไม่ครบชั้นเรียน 
-  ขาดครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
-  ขาดครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
- ขาดบุคลกรที่เป็นชาวต่างชาติ 



๔๗ 
 

 
 

ประเด็น จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
    เตรียมพร้อมและรับปัญหาพร้อมกับแก้ไข 
   ร่วมกัน  ความรับผิดชอบ 
-  บุคลากรมีความพร้อม ความเสียสละ ตั้งใจ 
   ท างาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ในการ 
   ท างานร่วมกัน 
- บุคลากรมีอายุเฉลี่ยไม่สูงมาก 

รูปแบบการน า
องค์กร(Style) 

-   มีรูปแบบและแบบแผนที่ชัดเจนโดยน้อม 
    น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
    ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
-   ท างานเป็นระบบ 
-   มีการวางแผนในการท างานได้ชัดเจน  
-   มีการจัดท าแผนงานไว้เป็นระบบ 
-   มีความร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมท า และร่วม
ชื่นชมในความส าเร็จ  

-   การกระจายอ านาจยังด าเนินการได้ไม่
มาก เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ 
  

วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อ เทคโนโลยี 
(Materials) 
 

-  ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น  สวยงาม 
-  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
-  มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนที่พอเหมาะดูแล 
   รักษาง่าย    
- โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งโรงเรียน 

- อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 
- ห้องท่ีจะจัดเป็นห้องพิเศษต่างๆมีจ ากัด
ต้อง แบ่งห้องเรียนท าเป็นห้องพิเศษบ้าง 
- สื่อการสอนยังไม่เพียงพอ 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ยัง
ไม่ เพียงพอ 
- ห้องสมุดมีสภาพเก่า และยังไม่มีความ
เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล  
 

งบประมาณ 
(money) 

-   ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ 
     ปี อย่างมีคุณภาพ 
-  ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนมีความยืดหยุ่น 
    มากขึ้น 
-  มีการบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลัก 
   ธรรมาภิบาล (Goodgovernace) และหลัก  
   เศรษฐกิจพอเพียง    

 -   
 

      
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  (External analysis) 
ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ผู้รับบริการ - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

- ชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และวัดให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนอย่างดีและ
สม่ าเสมอ   

-  ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาเรื่องการอ่าน
เขียน จึงส่งผลให้การประสานงานติดขัดใน
บางครั้ง 
- ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน 
 

สถานการณ์ทาง
การเมือง 

-  หน่ วยงานท้ องถิ่ น ให้ ความส าคัญ กับ
การศึกษาและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา และงบประมาณให้กับ
สถานศึกษามากข้ึน  
-  ระดับชาติ มีนโยบายต่างๆที่จะสนับสนุนให้
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เช่น การเตรียม
คนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘  เป็นต้น  
 

-  ขาดความม่ันคงทางการเมือง 
- มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 
- มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงศึกษาธิการบ่อย 
- นักการเมืองแตกความสามัคค ี
- นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ตามตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
   ศึกษาธิการ 
- มีการแตกความสามัคคี  ไม่ปรองดอง  
  สามัคคี  กันของคนในชาติ 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ -  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาประยุกต์ใช้มากข้ึน  
- อยู่ในอ าเภอที่มีการขยายทางเศรษฐกิจ และ
อาจจะขยายมากข้ึนเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 มีอาชีพไม่ม่ันคง ค่าตอบแทนต่ า  รายได้
น้อย ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 

- สถานประกอบการในชุมชนเขตบริการยัง
มีน้อย 

- สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี 
    ในชุมชนมีการจ้างงานน้อย 

สภาพแวดล้อม -  ที่ตั้งของโรงเรียน และชุมชนอยู่ใกล้ 
    แม่น้ าแม่สาย 
- ที่ตั้งของโรงเรียน และชุมชนอยู่ใน 
   สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  
- บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่ง 

    เกษตรกรรม 
- ที่ตั้งของโรงเรียน และชุมชนอยู่ใกล้ 
    กับชายแดน ไทย – พม่า 
 
  

- ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบต่ า น้ าท่วมขัง
ได้ง่าย 

- โรงเรียนไม่ได้อยู่ติดกับถนนเส้นหลัก 
- ซอยทางเข้าโรงเรียนค่อนข้างแคบ 

 



๔๙ 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
สภาพสังคม -    สภาพสังคมมีความหลากหลายทาง 

     ชาติพันธุ์ คือ ประชาชนมีทั้งชาวไทย  
     ไทยใหญ่  ไทยลื้อ และพม่า  
-   สภาพสังคมเป็นสังคมแบบชนบท มี 
    ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเอ้ืออาทรต่อ 
    กัน  
-  บ้าน วัด โรงเรียน มีความสมัพันธ์ที่ดีเป็น 
    อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

-  เริ่มมีการน าวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต
แบบ 
   สังคมเมืองมากขึ้น 
- มีปัญหาครอบครัวแตกแยกและหย่าร้าง 
- เริ่มมีปัญหาสังคมแบบสังคมเมืองมากขึ้น 
- มีแรงงานต่างชาติ(พม่า)เข้ามาท างานใน 
   ชุมชน 

เทคโนโลยี -  ชุมชนมีคู่สายโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 
-   มีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย  
 
  

-   ปัญหาเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมท าให้ 
    ควบคุมการใช้เทคโนโลยีของเด็กและ 
    เยาวชนได้ยาก 
-   ปัญหาการติดโทรศัพท์มือของเด็กและ 
    เยาวชน 
-  ปัญหาการใช้เทคโลยีแบบฟุ่มเฟือย 
-  ปัญหาเด็กขาดสมาธิ ขาดความอดทนใน
การ   รอคอย เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามา
อ านวย ความสะดวกในด้านต่างๆมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
 

 ภายในปีการศึกษา ๒๕64 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีทักษะทางวิชาการ มี
ทักษะชีวิต  มีค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนา  และ ภูมิใจในความ
เป็นไทย  กล้าคิดกล้าท า  น าประชาธิปไตย  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ตามวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

พันธกิจ 
 

๑.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน และ สนองต่อ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสู่มาตรฐาน  
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๗.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง กล้าคิดกล้าท า  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข และมี

ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๙.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๑๐. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด      กิจกรรม

การเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
 
๑๑.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
       เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน       
๑๒. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๑๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 



๕๑ 
 

 
 

 
เป้าประสงค ์

 
๑.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพภายใน 
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน และสนอง 
      ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๔.  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖.  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา  
๗. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง กล้าคิดกล้าท า  มีสุขภาพ 
     กาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข และมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๘.  นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และทัพยากรในท้องถิ่น 
๙.  นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๑๐.โรงเรียนมีอาคารสถานที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๑๑.โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ 
      สอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๑๒.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
๑๓. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
๑๔. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา     
 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

กลยุทธ์ ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านกีฬา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ ที ่๓  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ ที่ ๔  พัฒนาภูมิทัศน์ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้   
กลยุทธ์ ที ่๕  พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ 
                 บริหารการจัดการศึกษา 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ก าหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก  คือ  
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  และ
ก าหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของชุมชนท้องถิ่ นของตนเอง  โดยที่
สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และท้องถิ่น  และก าหนด  
เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหนึ่งในทุกระดับชั้น  คือ  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็น
หลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซึ่งจะ
ประกอบ  ความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์  เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไป
แล้ว  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว  
จะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ  ๕  ประการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการอีกด้วย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดนั้นต้องได้รีบการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ  จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ทั้ง  ๘  
ประการ   
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนก าหนด  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาไว้  ดังนี้ 
 ๑.   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.   มีวินัย 
 ๔.   ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.   อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.   มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.   รักความเป็นไทย 
 ๘.   มีจิตสาธารณะ 

 



๕๓ 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

  จากวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปีการศึกษา 2564 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะชีวิต  มีค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ปฏิบัติตนตามแนวทาง
ศาสนา  และ ภูมิใจในความเป็นไทย  กล้าคิดกล้าท า  น าประชาธิปไตย  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งพัฒนา
ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จ านวน ๑๕ มาตรฐานโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นหลัก อีกทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์ จ านวน ๕ กลยุทธ์  และระบุมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 เพ่ือน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการได้จริง จึงก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 

กลยุทธ์ ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านกีฬา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ ที ่๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี   
                ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ ที ่๓  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ ที่ ๔  พัฒนาภูมิทัศน์ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้   
กลยุทธ์ ที ่๕  พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
                      เอกชนในการบริหารการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒561 – ๒๕64 โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
      ๑. กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

        กลยุทธ์ ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านกีฬา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑.  ผู้เรียนมี
คุณภาพ 

ตามหลักสูตร 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของถานศึกษา 
แ ล ะต าม ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด  

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ
(ผ่านขีดจ ากัดล่าง)ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

๖๕ ๗๕ ๘๕ ๙๕ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๒.  นักเรียน มี
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑  ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ 

  ๒. ร้อยละของนักเรียนที่
มีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

  ๓. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ

๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 



๕๕ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
ระดับพ้ืนฐานได้ 

 ๒   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติในประชาคม
อาเซียน 

๑ ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติในประชาคม
อาเซียน  

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐ 

๓.  โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอน หรือ
กิจกรรมตามความ
ถนัด ความสนใจ 
และตามศักยภาพ
ของนักเรียน  

๑.  มีการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ 

๑.ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการคัดกรองผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษ 

  
๑๐๐ 

๑๐๐   
๑๐๐ 

๑๐๐ 

  ๒. ร้อยละของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษท่ี
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะ 

  ๗๐ ๗๕   ๘๐ ๘๕ 

 ๒. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของ
นักเรียน 

๑. มีการจัดโครงการ /
กิจกรรม / ชุมนุม ที่
หลากหลาย  

มี  มี ม ี มี 

  ๒. ร้อยละของนักเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการ /
กิจกรรม / ชุมนุม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. ให้นักเรียนมี
ทักษะด้านกีฬา 

๑. ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

  ๒. รายการกีฬาที่ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันตั้งแต่
ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไป 

อย่าง
น้อย ๑ 
รายการ 

อย่าง
น้อย ๒ 
รายการ 

อย่าง
น้อย ๓ 
รายการ 

อย่าง
น้อย ๔ 
รายการ 

 
 
 



๕๖ 
 

 
 

         กลยุทธ์ ที่ ๒  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  

๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดยใช้
รูปแบบPDCA 

๑. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม ที่ใช้ระบบ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยใช้รูปแบบ
PDCA 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๙๐ 

 ๒. จัดโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมภาระงาน ไม่
ซ้ าซ้อน 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่
มีภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบโรงเรียน
ชัดเจน 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 ๓. มีการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการเพ่ือ
การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

๑.ร้อยละของภาระงานที่
มีการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการเพื่อการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย 

มี มี มี มี 

  ๒.โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน 

มี มี มี มี 

 ๒.จัดระบบบริหาร
สารสนเทศ 

๑.โรงเรียนมีข้อมูล 
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่เป็นระบบ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และน ามาใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 ๓. ด าเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. ร้อยละของโครงการที่
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
  

๑๐๐ 
  
  



๕๗ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
   ๒. ร้อยละของโครงการ

ที่สนองกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
  

 ๔.จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ๑.โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มี มี มี มี 

 ๕. จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 ๑.โรงเรียนจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มี มี มี มี 

 
           กลยุทธ์ ที ่๓  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑.  ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า วิสัยทัศน์ 
ด้านการบริหาร
จัดการ และสื่อสาร
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๑. ประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
และนิเทศแบบ 
กัลยาณมิตร 
 

 ๑. ร้อยละของผู้บริหาร
ที่ ผ่านการประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  ๒. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ ด้านการ
บริหารจัดการ และ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๒.  ครูมีความรู้
ความสามารถใน
ด้านจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

๑. ประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมศึกษาดูงานและ
นิเทศแบบ 
กัลยาณมิตร 

 ๑. ร้อยละของครูที่ ผ่าน
การประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๒๐ ชั่วโมง 

๘๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๙๐ ๙๕ 
 
 
 

  ๒. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ 



๕๘ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
 ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

๑. ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ 

  ๒. ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

  ๓. ร้อยละของครูที่
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

๗๐ 
 

๘๐ 
 

๙๐ ๙๐ 

  ๔. ร้อยละของครูที่ใช้
สื่อ / เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ 

 
               กลยุทธ์ ที่ ๔  พัฒนาภูมิทัศน์ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑.พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้มีความร่ม
รื่นสวยงาม น่าอยู่
น่าเรียน มีความ
ปลอดภัย เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็น
แหล่งเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๑.ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให้แข็งแรง 
มั่นคง และสวยงามอยู่
เสมอ  

๑.โรงเรียนมีอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบที่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความแข็งแรง 
มั่นคง และสวยงามอยู่
เสมอ 

  พอใช้ ดี ดีมาก ดีมาก 

 ๒. ปรับปรุง  ดูแลและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้ร่มรื่น
สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน 
มีความปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

๑.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่า
เรียน มีความปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

พอใช้ ดี ดี ดีมาก 



๕๙ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๒.จัดให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์ และพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๑.จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และ Software ส าหรับ
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

๑.โรงเรียนมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการ
บริหารจัดการเพียงพอ
กับความต้องการ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

  ๒.โรงเรียนมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

  ๓.โรงเรียนมี Software
ส าหรับการบริหาร
จัดการ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

  ๔.โรงเรียนมี Software
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 ๒.จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

๑.โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ และ
สื่อการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 ๓.จัดให้มีข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประชาคมอาเซียน 

๑.โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ และ
สื่อการเรียนรู้ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 



๖๐ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
  ๒.โรงเรียนมีระบบ

ข้อมูล สารสนเทศ และ
สื่อการเรียนรู้ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีมาก 

 
 

กลยุทธ์ ที ่๕ พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑.โรงเรียน  ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
การจัดการศึกษา 

๑. เปิดโอกาสให้ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัด
การศึกษา 

๑. มีการประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ
การด าเนินงานใน
สถานศึกษา และเปิด
โอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

  ๒. มีการประชุม
กรรมการสถานศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัด
การศึกษา 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

  ๓. เปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้า
มาจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักเรียนในด้าน
ต่างๆในแต่ละปี
การศึกษา 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

  ๔. มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน  
ชุมชน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนใน
แต่ละปีการศึกษา 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย 
๒ 

ครั้ง 

 
 
 



๖๑ 
 

 
 

 ๒. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

80 80 85 85 

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

80 85 90 90 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

80 85 85 90 

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

80 80 85 85 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

85 85 90 90 

 ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
 

85 85 90 90 



๖๒ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

85 85 90 90 

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ        
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

85 85 90 90 

๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

85 85 90 90 

๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม      ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 80 85 85 

๓.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

70 75 80 85 

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

75 75 80 85 

๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

80 80 85 85 



๖๓ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

75 75 80 80 

๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล     
 
 
 
 
 

๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง   ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

70 70 75 75 

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่
น าเสนอวิธีคิด วิธี 
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

70 70 75 75 

๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

70 70 75 75 

๔.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

70 70 75 75 

๕.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

70 70 75 75 



๖๔ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

70 70 75 75 

๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

70 70 75 75 

๕.๔ ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 

50 53 56 59 

๖.ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 80 85 85 

๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 80 85 85 

๖.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 85 90 95 

๖.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

85 85 90 90 

๗.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๗.๑ ร้อยละของครูที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 

85 85 90 90 



๖๕ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗.๒ ร้อยละของครูที่มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

85 85 90 90 

๗.๓ ร้อยละของครูที่มีการ
ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง 
สติปัญญา 

85 85 90 90 

๗.๔ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

85 85 90 90 

๗.๕ ร้อยละของครูที่มีการ
วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

85 85 90 90 

๗.๖ ร้อยละของครูที่ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

90 90 95 95 

๗.๗ ร้อยละของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

80 80 85 85 



๖๖ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๗.๘ ร้อยละของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

๗.๙ ร้อยละของครูที่มีการ
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

100 100 100 100 

๘.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๘.๑ ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

100 100 100 100 

๘.๒ ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
 

100 100 100 100 

๘.๓ ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

100 100 100 100 

๘.๔ ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่มีการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

100 100 100 100 

๘.๕ ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ระดับ “ดี”ขึ้นไป 

100 100 100 100 



๖๗ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๘.๖ ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหารที่ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

100 100 100 100 

๙.คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๙.๑ ระดับคุณภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

80 80 85 85 

๙.๒ ระดับคุณภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

80 80 85 85 

๙.๓ ระดับคุณภาพของ
ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

85 85 90 90 

๑๐.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๑ ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

90 90 95 95 

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของ
การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจ 

90 90 95 95 

๑๐.๓ ระดับคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

90 90 95 95 



๖๘ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑๐.๔ ระดับคุณภาพของ
การสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

90 90 95 95 

๑๐.๕ ระดับคุณภาพการ
นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

80 80 90 90 

๑๐.๖ ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

80 80 85 85 

๑๑.สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๑.๑ ระดับคุณภาพของ
การจัดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

80 80 85 85 

๑๑.๒ ระดับคุณภาพของ
การจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

85 85 85 90 

๑๑.๓ ระดับคุณภาพของ
การจัดจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

80 80 85 85 



๖๙ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๑๒.๑ ระดับคุณภาพการ
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

๑๒.๒ ระดับคุณภาพของ
การจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

80 80 85 90 

๑๒.๓ ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

80 80 85 90 

๑๒.๔ ระดับความส าเร็จ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

80 80 85 85 

๑๒.๕ ระดับความส าเร็จที่
มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

80 80 85 85 

๑๒.๖ ระดับความส าเร็จ
การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

100 100 100 100 

๑๓.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

๑๓.๑ ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน

80 80 85 85 



๗๐ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๑๓.๒ ระดับความส าเร็จ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

80 80 85 85 

๑๔.การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๑๔.๑ ระดับคุณภาพของ
การจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

90 90 95 95 

๑๔.๒ ระดับคุณภาพของ
การด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

90 90 95 95 

๑๕. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
 

๑๕.๑ ระดับคุณภาพของ
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูป 

90 90 95 95 

๑๕.๒ ระดับคุณภาพของ
การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้น
กว่าที่ผ่านมา 

90 90 95 95 



๗๑ 
 

 
 

ส่วนที่ ๕ 
 

โครงการและกิจกรรมสนบัสนุนกลยุทธ์ 
              เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้จึง
ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 

ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) หมายเหตุ 
รายหัว เรียนฟรี 

15 ปี 
อื่น ๆ 

1 งบบุคลากร 
- โครงการจัดหาครสูอนครบชั้นเรยีน 

(144,000) 
144,000 

   
ครูวรวุฒิ 

 
2 

 
งบด าเนินงาน 
 
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดสุ านกังาน     
-ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก พาหนะ 
-ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 
 
งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 
 
ค่าสาธารณูปโภค 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าอินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ 

(๘64,๘00) 
57,0๐๐ 

 
22,000 
25,000 
10,000 

 
 

38,640 
 

 
 

145,000 
 

   
 
 
ครูอัมภา 
ครูบงกชกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนกลยุทธ ์ 624,160    

แผนงานบริหารวิชาการ     

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -   ครูอัมภา 

ระดับปฐมวัย (50,460)    

2 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวยั(อุดหนุน) 50,460   ครูสมพร 

3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย
(เรียนฟรี 15 ปี) 

 25,370 22,720 ครูสมพร 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (573,700)    

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร 5,000   ครูกรรณิการ์ 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 228,200   ครูกรรณิการ์ 

- ช่วงช้ันท่ี 1  72,600   ครูสายสมร 

- ช่วงช้ันท่ี 2 52,000   ครูอัมภา 

- ช่วงช้ันท่ี 3 103,600   ครูกรรณิการ์ 
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ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) หมายเหตุ 

รายหัว เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

6 โครงการกจิกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์และศิลปะเป็นฐาน 

(243,000)   ครูกรรณิการ ์

 6.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
เรียนร่วมสู่ความเป็นเลิศ (หนังสือเล่มเล็ก,  
เล่านิทาน, วาดภาพระบายสี) 

10,000   ครูอัมภา 
ครูพิมพวรรณ 
ครูกรรณิการ์ 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ระดับเขต) 

10,000   ครูกรรณิการ์ 

6.3 กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ (ค าคม, 
Cusswords, A-math, ซูโดก,ุ 
หมากกระดาน) 

10,000   ครูอัมภา 
ครูกรรณิการ์ 
ครูบงกชกาล 
ครูอ้อยทิพย ์
ครูสุภาพรรณ 
ครูศิวพร 

6.4 กิจกรรมเสริมเด็กหัวศลิป ์ 50,000   ครูยุทธศาสตร ์

6.5 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 40,000   ครูอุทิศ 

6.6 กิจกรรมลีคฟุตบอลนักเรียน 15,000   ครูวรวุฒิ 

6.7 กิจกรรมดนตร ี 35,000   ครูพลกฤต 

6.8 กิจกรรบรูณาการนาฏศิลป์และศลิปะอาชีพ
ด้านอาหารและโภชนาการ 

30,000   ครูพิมพวรรณ 

6.9 กิจกรรมนักบินน้อย 20,000   ครูวิระวัฒน ์

6.10 กิจกรรมภาพยนตรส์ั้นและโครงงาน
คอมพิวเตอร ์

10,000   ครูสมเกียรต ิ

6.11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านออก อ่าน
คล่อง อ่านเอาเรื่อง) 

10,000   ครูธิดา 
ครูอัมภา 
ครูกรรณิการ ์

6.12 กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3,000   ครูสภุาพรรณ 
ครูอ้อยทิพย ์
ครูเสกสรร 

 (97,500)  

7 โครงการแนะแนว 
   -กิจกรรมแนะแนว 

20,000 
15,000 

  ครูเทียมใจ 
 

   -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 5,000 
 

  ครูธิดา 
ครูอัจฉรา  
ครูสภุาพรรณ 
ครูสมเกียรต ิ

8 โครงการขบัขี่ปลอดภัย 4,000   ครูวรวุฒิ 
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ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) 

หมายเหตุ 
รายหัว 

เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

แผนงานบริหารบุคลากร     

9 โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโดย
กระบวนการ PLC  ในการสรุปและปรับปรุง
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 
 

30,000 
ผอ. 
ครูวรวุฒิ 

10 
โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล 2,000 

  ครูวรวุฒิ 
นายเจษฎา 

 

กิจกรรมนเิทศภายใน - 

  ผอ. 
หัวหน้า
วิชาการ 
หัวหน้าช่วงช้ัน 

แผนงานบริหารงบประมาณและแผน     

11 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 1,500 

  ครูราณ ี
ครูบงกชกาล 

แผนงานบริหารทั่วไป     

12 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 35,000   ครูวิระวัฒน ์

13 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน   1,176,000 ครูพิมพวรรณ 

14 โครงการอนามัยโรงเรียน 15,000   ครูอ้อยทิพย์ 

15 โครงการกจิการนักเรียน 15,000   ครูพลกฤต 

 
     - กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 5,000 

  ครูอุทิศและ
คณะคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ แผนการใช้จ่ายเงิน งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ (จ านวนเงิน) หมายเหตุ 
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รายหัว 
เรียนฟรี 
15 ปี 

อื่น ๆ 

แผนงานตามงบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ 
 228,480 

(253,850-25,370) 
180,930  

โครงการบรูณาการวิชาการ     
 ระดับชั้น ป. 1-3  20,550 18,000 ครูสายสมร 

ระดับชั้น ป. 4-6  9,700 - ครูอัมภา 
ระดับชั้น ม. 1-3  13,200 1,460 ครูกรรณิการ ์
โครงการพีส่อนน้องพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
ป.1 - 3 

 
 20,000 ครูสายสมร 

โครงการนักธุรกจิน้อย ป.4 - 6   12,305 ครูอัมภา 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม     

 ระดับชั้น ป. 1-3  10,960 - ครูยุทธศาสตร ์
ระดับชั้น ป. 4-6  11,640 7,000 ครูอัมภา   
ระดับชั้น ม. 1-3  19,800 16,080 ครูพลกฤต 

โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      
 ระดับชั้น ป. 1-3  10,960 1,420 ครูธิดา 

ระดับชั้น ป. 4-6  7,760 9,317 ครูอ้อยทิพย์ 
ระดับชั้น ม. 1-3  46,200 1,000 ครูวรวุฒิ 

โครงการทัศนศึกษา     
 ระดับชั้น ป. 1-3  16,440 3,860 ครูสายสมร 
 ระดับชั้น ป. 4-6  12,610 2,068 ครูพิมพวรรณ 
 ระดับชั้น ม. 1-3  26,400 73,920 ครูอุทิศ 

โครงการ การใช้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารในด้านการจดัการเรียนรู ้
 (ICT เพื่อการศึกษา) 

 

22,260 14,500 ครูสมเกียรต ิ

เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน   124,000  
 - กิจกรรมวสัดุ เครื่องแต่งกายส าหรบั

นักเรียนยากจน ป.1-3 
   

ครูสายสมร 

 - กิจกรรมวสัดุ เครื่องแต่งกายส าหรบั
นักเรียนยากจน ป.4-6 

   
ครูพิมพวรรณ 

 - กิจกรรมวสัดุ เครื่องแต่งกายส าหรบั
นักเรียนยากจน ม.1-3 

   
ครูวรวุฒิ 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๖ 



๗๕ 
 

 
 

 
                   แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
๑. การบริหารแผน 
 
          โรงเรียนบ้านป่าแดง ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๖ ประการดังนี้  
               ๑) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  
               ๒) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่
ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               ๓) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
               ๔) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
               ๕) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ
รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
                    ๖) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด 
ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
๒. การก ากับติดตาม  
 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64  โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจรคุณภาพ)  
โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
           ๑) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
                              - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                              - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                              - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
                              - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
            ๒) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                            - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
                             - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
                             - มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
                             - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
                             - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  
            ๓) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
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                            - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
                            - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
                            - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  
           ๔) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
                           - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผน
จัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
                           - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
  
๓.ระบบการติดตามประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดง พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64  ดังนี้ 
           ๑)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
           ๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
           ๓)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
           ๔)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
           ๕)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ      
            ๕.๑) ระยะที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
            ๕.๒) ระยะท่ี ๒  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว             
        ๖) น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าว ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



๗๘ 
 

 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

 
    
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้ 
  หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  มาตรา ๔๓  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
                     การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
                     การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
  หมวด ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐ
ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
และ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งช าติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสองรัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 



๗๙ 
 

 
 

 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้าน
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้
ความส าคัญกับการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  ๒.  ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๓.  ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหา
สาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  สื่อการเรียนการสอน 
  ๔.  ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขตพ้ืนที่
การศึกษา  และสถานศึกษา 
  ๕.  ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  ๖.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ 
ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
  ๗.  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการจัดการศึกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากร ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
  ๘.  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดการศึกษา 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 
 

  
แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2560 - 2579) 

 
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
คนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ ความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) 
อีกทั้ งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
    
หลักการและแนวคิด 

 เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้  และเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ  ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข  การจ้างงาน  เป็นต้น 

วิสัยทัศน์ 

 คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 พันธกิจ 

 ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรยีนรู้  และส่งเสริมการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น เพ่ือให้คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งในระบบ  นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย  อย่างมีคุณภาพในทุกระดับประเภทการศึกษา 

 เป้าหมายการปฏิรูป 

 

เป้าหมายการปฏิรูป คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่ 
ตัวบ่งชี้ 

และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูป 
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก ๓ 
ประการ คือ 
๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
๒) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ 

 ๑. คนไทยและการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
ต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
จะต้องสูงขึ้น  
๑.๓ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงขึ้น 

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม 

๒. คนไทยใฝ่รู้ 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒.๒ รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๓ อัตราการเรียนรู้หนังสือของ
ประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ป ีต้องเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ ๙๙.๔  
๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือ
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เป้าหมายการปฏิรูป คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่ 
ตัวบ่งชี้ 

และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
๓. คนไทยใฝ่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาได้ 

อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ ๖๐ นาที 
จากเดิมอยู่ที่ ๓๙ นาที  
๒.๕ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย(อายุ
๑๕-๕๙ ปี) เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 
๑๒ ปี 
๓.๑ มีคุณธรรม มีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓.๒ มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย โดยที่นักเรียนทุก
ระดับมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับของ สมศ. 
๔.๑ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
๔.๒ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีของ  สมศ. 
 

 
ประเด็นหลัก/กรอบแนวทางการปฏิรูป 
ประเด็นหลัก คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แนวทางการปฏิรูป 
๑. พัฒนา
คุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ 

๑. คนไทยและการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
๒. คนไทยใฝ่รู้ 
๓. คนไทยใฝ่ดี 
๔. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเรียนรู้ 
๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และ
ความรู้ ความสามารถ 

๒. พัฒนา
คุณภาพครูยุค
ใหม่ 

 
 
 
 

 

 ๓. พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้         
ยุคใหม ่

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

๑. รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรัก
การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
๒. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อ
ต่อการศึกษาและเรียนรู้ 



๘๓ 
 

 
 

ประเด็นหลัก คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แนวทางการปฏิรูป 
๓. พัฒนาห้องสมุดชุมชนให้
กระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะ
ห้องสมุดท่ีมีชีวิต 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย มี
คุณภาพและกระจายอย่าง
ทั่วถึง 
๕. ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อม 
องชุมชนท้องถิ่น สังคม 
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น 
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น 

๔. พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ใหม่ 

มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ อปท. รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชน 
และทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการน าระบบ
และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเลือกรับ
บริการ 
 
 

๑. กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๒. พัฒนาระบบธรรมา 
ภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็น
ธรรมมีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชนและ ทุกภาคส่วน 
ในการบรหิารจัดการศึกษา และ
สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้
ให้มากขึ้น 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 
2560 -2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 -2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ..2561.ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับ
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2561) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

   พันธกิจ 
   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
 
  เป้าประสงค์ 
   
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 



๘๕ 
 

 
 

6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือ การบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ“ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่             ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

                  ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
                      การแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ  คู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
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1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

   2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
      2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning)  

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

      2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) 

       3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
       3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology  

Engineering and Mathematics Education: STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

   4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
       4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการ 

วิจัยในชั้นเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
       1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 
       1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
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       1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                                             ฯลฯ 
  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
       2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

   2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน  
เป็นต้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

        1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
        1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบ 

ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

        1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 
        1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา และ 
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องค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERS” เป็นต้น 
2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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  จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่
สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการดังนี้  

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น  
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถ ปรับตัว
เขา้กับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล ได้แก่  
4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่
ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตาม ความพร้อม
ของโรงเรียน  
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ  เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
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จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ รับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน 

1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล  
(Educational Maps)  
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ 
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์  
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ 
  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 
  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 
  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลัก       
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


