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ประกาศโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง  ภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ     ในมาตรา ๕ 
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  
๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน เชี ยงม่ วนวิทยาคม   จึ งก าหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง      ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน     เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับ      การประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2565  วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2565 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ       และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายเฉลียว  วรรณทอง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
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ความเห็นชอบในการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
   ตามที่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาความเหมาะสมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานนั้น  
   จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 11  
เมษายน  2565  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้ร่วมกันพิจารณามาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแล้วนั้น มีมติเห็นชอบและรับรองการใช้มาตรฐานการศึกษา ประจ าปี 2565 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
  
  
 
 

        ลงชื่อ……....................................……  
                                                                                 (นายประสิทธิ์    สมคัร) 

                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                       โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การใช้มาตรฐานการศึกษา ประจ าปี 2565-2567 

ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 
.......................................... 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 
11  เมษายน  2565 ได้พิจารณา การใช้มาตรฐานการศึกษา ประจ าปี 2565 -2567 มีมติเห็นชอบ
และรับรอง การใช้มาตรฐานการศึกษา ประจ าปี 2565-2567 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการ
จัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ 

 

 

 

 

(นายประสิทธิ์ สมัคร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
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ค าน า 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖7 เป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่ผู้มีส่วน
รว่มในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้ร่วมกันจัดท าขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหาร , คณะคร,ู บุคลากร , 
ผู้ปกครองนักเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดท าแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔  ที่ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจึงได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขึ้น โดยได้น ามาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนาสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียนประกอบการพิจารณาจัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน เชียง
ม่วนวิทยาคมขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒ ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
   มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนชียงม่วนวิทยาคมฉบับนี้ จะเป็นคู่มือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานตามระบบงานภายในของโรงเรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
     ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดท าจนได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน ต่อไป  
 

 

 

 

      นายเฉลียว  วรรณทอง 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
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สารบัญ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๕๑  หมู่ ๑  ต าบลบ้านมาง  อ าเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๙๕๑๒๑ โทรสาร ๐๕๔-๔๙๕๒๐๐ 
e – mail : www.cmw@gmail.com     website :  www.cmw.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อท่ี  ๕๑ ไร่   ๘๔  ตารางวา  สังกัดเขตพ้ืนที่บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖  (เชียงราย – พะเยา) 
 
๒. ประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรี ยน เชี ย งม่ วน วิท ย าคม  เป็ น โรงเรี ยน มั ธยมศึ กษ าสั งกั ดส านั ก งาน การศึ กษ า ขั้ น พ้ื น ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๑๘   โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน
ชุมชนบ้านมาง (โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนปัจจุบัน)  มีนายเอนก  ไทยศิลป์  รักษาการครูใหญ่ มีนักเรียนครั้งแรก  ๒๘  
คน 
 ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ๒๑๖ ก.    จ านวน ๖ 
ห้องเรียน  ในบริเวณท่ีดินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนในเขตพ้ืนที่   ต าบลบ้านมาง  โดยการน าของนายเสน่ห์  ไทย
ศิลป์  ก านันต าบลบ้านมาง  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน เลขท่ี ๒๕๑ หมู่ ๑ ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มี
พ้ืนที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๑๒๐  กิโลเมตร 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ปัจจุบันเปิด
สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๑๙  ห้องเรียน              แบบสหศึกษา  ไป-
กลับ  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึงเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝันเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
โรงเรียนโครงการมาตรฐานสากลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
๓. ปรัชญาของโรงเรียน   สุวิชาโน  ภว   โหติ    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

คติ   ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 
สีประจ าโรงเรียน  สีแสด - ด า 

สีแสด    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
สีด า หมายถึง  ความสามัคคี 

๔. ลักษณะชุมชน 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  

- ทิศเหนือ   ติดกับอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  
- ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
- ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา และอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง  

http://www.cmw@gmail.com
http://www.cmw.ac.th/
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- ทิศใต ้  ติดกับอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  
มีประชากรประมาณ ๑๙,๐๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ บ้านพักที่อยู่อาศัย  สถานที่

ราชการ   และเรือกสวนไร่นา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ร้อยละ ๖๐  เป็นภูเขาและป่าไม้ มี
แม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านคือแม่น้ ายม และแม่น้ าปี้ เป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวเชียงม่วน  พืชส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่  
ข้าวโพด  ดอกหญ้าไม้กวาด  ล าไย  กระเทียม  มะเขือเทศ   

แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๓  ต าบล  ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน คือ 
๑. ต าบลเชียงม่วน   มี  ๑๐  หมู่บ้าน     จ านวน  ๒,๓๖๓   หลังคา 
๒. ต าบลบ้านมาง    มี  ๑๑  หมู่บ้าน     จ านวน  ๑,๙๒๖   หลังคา 
๓. ต าบลสระ         มี  ๑๓  หมู่บ้าน     จ านวน  ๒,๐๖๑   หลังคา 

   ประชากรชาย  จ านวน  ๑๐,๒๒๗  คน   ประชากรหญิง  จ านวน  ๙,๔๓๑ คน  รวม  ๒๐,๕๑๘  คน 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

 ๒.๑ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
๒.๒ ประกอบอาชีพ คือเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ๙๕ 

 ๒.๓ นับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ๙๙ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยลื้อ 
  ๒.๔ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐บาท 

๒.๕ จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว๔คน 

๕. ค าขวัญอ าเภอเชียงม่วน 

 ไดโนเสาร์แก่งหลวง    บวงสรวงพระธาตุภูปอ    บ่อแร่ถ่านหิน     ภูเขาดินฝั่งต้า   
ท่าฟ้าโบราณสถาน     ธารสรรค์บ่อเบี้ย     
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๖. แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 

อาคาร 4 

สนามกีฬา 

อาคาร

ศิลปะ 

หอ้ง 

น า้ 

หอ้งมะลิวลัย ์
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๗. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

ชมรม/สมาคมผู้ปกครองและคร ู

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน 

ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า 
นายเฉลียว  วรรณทอง 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

กลุ่มงานอ านวยการ 

นางวินนา  เทพค า 
 

กลุ่มงานวิชาการ 

นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

นายรงณ์ชัย  สืบแสน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์ 

นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

นางวนินา  เทพค า 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและการบญัช ี
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานผลติเอกสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานแผนงานและกรอบ
งบประมาณ 
- งานโครงการพเิศษและอื่นๆ 
- งานส านักงานกลุม่ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   - งานหลักสตูรสถานศึกษา 
- งานวัดผลและประเมินผล - งานทะเบียน  
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนวในส่วนของ
กิจกรรมการเรียนการสอน ชุมนุม ลูกเสือยุวกาชาด 
กิจกรรมของนักเรยีน กิจกรรมสาธารณประโยชน์) 
- งานแนะแนว    - งานห้องสมุด  
- งานศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน 
- งานวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานนเิทศการศึกษา     - งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานโครงการพิเศษและอื่นๆ   - งานส านักงานกลุ่ม 
 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  

- งานส่งเสริมระเบยีบวินัยคณุธรรม
จริยธรรม 

- งานกิจการสภานักเรียน 

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

- งานป้องกันและแก้ไขปญัหาสาร
เสพติดและโรคเอดส ์

- งานระดับชั้น/ครูประจ าช้ัน 

- งานส านักงานกลุม่ 
 

- งานสวัสดิการ 

- งานปฏิคม 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานโภชนาการ 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานประชาสมัพันธ์ 

- งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

- งานนักการภารโรงและลูกจ้าง 

- คณะกรรมการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

- งานส านักงานกลุม่ 
 

นายรงณ์ชัย  สืบแสน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
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๘. ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๘.๑ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕64) 

ระดับชั้น
เรียน 

จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๓ 47 43 90 30 
ม.๒ ๓ 39 57 96 32 

ม.๓ ๓ 40 47 87 29 

ม.๔ ๓ 54 46 100 33 

ม.๕ ๓ 40 37 77 26 

ม.๖ ๓ 30 48 78 26 

รวมทั้งหมด ๑๘ 229 290 519  

 

 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖3) 

ระดับชั้น
เรียน 

จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๓ 37 56 93 31 

ม.๒ ๓ 40 45 85 28 

ม.๓ ๓ 48 43 91 30 

ม.๔ ๓ 39 39 78 26 

ม.๕ ๓ 31 49 80 27 

ม.๖ ๓ 34 58 92 31 

รวมทั้งหมด ๑๘ 229 290 519  
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๘.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๑) ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดบั วุฒิ /วิชาเอก วัน/เดือน/ปี/เกดิ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่บรรจ ุ

๑. นายเฉลียว  วรรณทอง ผอ. ค.ศ.3 
กศ.ม. ( การสอนคณิตศาสตร์) 

ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) 

 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๖ 

 

๑๔ พฤษภาคม๒๕๒๙ 

๒. น.ส.กัญญาณี   ชวาเขียว รอง ผอ. ค.ศ.3 ศษ.ม. ( บริหารการศึกษา) ๑๗  มกราคม  ๒๕๐๗ ๒๘   มกราคม   ๒๕๓๖ 

3 น.ส. พนิดา   ดวงทิพย์ ครู ค.ศ. ๓ กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ๗   กันยายน   ๒๕๓๐ 

4 นางวินนา   เทพค า ครู ค.ศ. ๓ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๐๘ ๑  กันยายน  ๒๕๓๐ 

5 นางอรัญญา   จันทนะ ครู ค.ศ.๓ กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๑๓ ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๗ 

6 นายรงณ์ชัย   สืบแสน ครู ค.ศ.๓ ค.บ. (ภาษาไทย) ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๗ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

7 นายภิรพัชญ์ ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครู ค.ศ.๓ ค.บ. (สังคมศึกษา) ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๒๔ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

8 นางแจ่มจันทร์   เถระ ครู ค.ศ.๒ กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๔ 

9 นางกัญญา   วงศ์ใหญ่ ครู ค.ศ.๒ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๖ ๓   มกราคม   ๒๕๓๒ 

10 นางเอื้อมดาว  กองแก้ว ครู ค.ศ.๒ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา ) ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๑๖ ๕  มิถุนายน  ๒๕๓๘ 

11 นางณัฐชาภร  วรรณทอง ครู ค.ศ.๒ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ๑๘  กันยายน  ๒๕๑๕ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๐ 

12 นางอัสมากรณ์  เกตุวีระพงศ์ ครู ค.ศ.๒ ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา) ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๒๑ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๔๔ 

13 นางสาวพิมพ์ลักษณ์   ใจแก้ว ครู ค.ศ.๒ ศษ.ม. ( บริหารการศึกษา) ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๑๑ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๓๘ 

14 นายวาสิงหน   วิไลรัตน์ ครู ค.ศ.๒ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ๒๐  มกราคม ๒๕๐๘ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

15 นายสมหมาย  ดูเหมา ครู ค.ศ.๒ ค.บ. (ฟิสิกส์) ๓๑  มกราคม  ๒๕๑๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

16 นางสาวจาระเนตร์  สุดสม ครู ค.ศ.๒ ค.บ. ( คณิตศาสตร์) ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๒๒ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

17 นางสาวกัญญาณัฐ  เก่งการ ครู ค.ศ.๒ ศษ.ม. (คณิตศาสตร์) 2 มีนาคม 2522 10 กรกฎาคม 2556 

18 นายวงศพัทธ์  วังวล ครู ค.ศ.3 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๒๒ ๕ มกราคม   ๒๕๕๒ 

19 นางสาววัลยา  นาสาร ครู ค.ศ.3 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖  กรกฎาคม ๒๕๒๖ ๕ มกราคม  ๒๕๕๒ 

20 นายอนุพันธ์  มุสิกะ ครู ค.ศ.2 ค.บ. (สังคมศึกษา) ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๒๖ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

21 นายณรงค์ฤทธ์ิ   ธนะจันทร์ ครู ค.ศ.2 ค.บ .(สังคมศึกษา) ๑๗  เมษายน  ๒๕๒๘ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

22 นายวัฒนา  ค าจ้อย ครู ค.ศ.๑ ค.บ. (ชีววิทยา) ๕ ปี ๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๓ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 7 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดบั วุฒิ /วิชาเอก วัน/เดือน/ปี/เกดิ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่บรรจ ุ

23 นายสรายุทธ  กิติยศ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. (คณิตศาสตร์) ๕ ปี ๑๔ มกราคม ๒๕๒๙ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

24 นายจักรพงษ์  แก้วตา ครู ค.ศ.๑ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๙ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

25 นางสาวพวงผกา  แสนค าแพ ครู ค.ศ.๑ ศศ.บ (ภาษาจีน) ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

26 นางสาวอรภิญญา  อริยธเนศ  ครู ค.ศ.๑ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 20 พฤษภาคม 2529 14 ธันวาคม 2558 

27 นางสาวชาลิตา  ยศลาภใหญ่ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 4 ธันวาคม 2538 4 ตุลาคม 2562 

28 นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์ ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. (พลศึกษา) 5 พฤศจิกายน 2539 1 ตุลาคม 2563 

29 นายนันท์ธร  ใจเย็น ครูผู้ช่วย - ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 18 มิถุนายน 2539 1 ตุลาคม 2563 

 

๒) พนักงานราชการ 

 
๓) ครูอัตราจ้าง 

ที่        ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา/วิชาเอก 
วัน/เดือน/ป ี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ปฏบิตัหิน้าที ่
 ครูจ้างเหมารายเดือน (งบเขตฯ)    

๑. นายฉัตรชัย   กองแก้ว ครูธุรการ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๒๘ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
๒. นางจิรสุดา  ปั๋นโตน ครู (วิกฤต) ค.บ. (สังคมศึกษา) ๑๖  สิงหาคม  ๒๕ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
3 นายกิตติภณ  ค าลือ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พธ.บ. (สังคมศึกษา) 27 มีนาคม 2539 2 กุมภาพันธ์  2563 
4 นางสาวบุษราภรณ์  กองแก้ว ครู ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศศ) 7 พฤษภาคม 2535 14 กันยายน 2563 
 ครูอตัราจ้างนอกงบประมาณ (งบรายได้โรงเรียน)    

๑. นางสาวนภา  พาดี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ๑๘  มกราคม  ๒๕๒๙ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
2 นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ ครูอัตราจ้าง วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
5 มิถุนายน 2533 1 พฤศจิกายน 2560 

3 นางสาวสาวิตรี  ทองผดุง ครูอัตราจ้าง ค.บ. (คณิตศาสตร์) 21 ธันวาคม 2540 1 พฤศจิกายน 2564 
4 นายอรัญ  อินสมบัติ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 22 มีนาคม 2551 12 พฤษภาคม 2565 
5 นางสาวนภัสสร  อินสมบัติ ครูอัตราจ้าง ค.บ. (ภาษาไทย) 24 กรกฎาคม 2550 12 พฤษภาคม 2565 

 
 
๙. ตารางสรุปจ านวนครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา/วิชาเอก 
วนั/เดือน/ป ี

เกิด 
๑. นางวรัชยา   หงษ์สุดตา บริหารท่ัวไป/ครู ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) ๒๙ มกราคม ๒๕๑๒ 
2. นางสาวณัฐณัญญา เร่งเร็ว บริหารท่ัวไป/ครู ค.บ.(ธุรกิจการศึกษา) ๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ 
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๑๐. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรยีนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู หมายเหตุ 
ภาษาไทย 3  
คณิตศาสตร์ 5  
วิทยาศาสตร์ 7  
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 5  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓  
ศิลปะ ๒  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  
ภาษาต่างประเทศ 7  
แนะแนว 2  
ส านักงาน ๑  

รวมทั้งสิ้น ๓7  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายประสิทธิ ์ สมัคร ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ นายบุญธรรม   ค าบุญเรือง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๓ นายไพรัช   วงศ์พระยา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔ นายสกุลศกัดิ ์   บวัชุม ผูท้รงคุณวุฒ ิ
๕ นายสมชัย   อุน่ตาล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖ นายเปลี่ยน  เมืองก้อน   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๗ นายรวย  เขื่อนแกว้ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๘ นายเกษม    ดาวดึงษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๙ นายพิภพ  ทรายค า ผู้แทนผูป้กครอง 

๑๐ นายวาสิงหน   วิไลรัตน์ ผู้แทนคร ู
๑๑ นายสังคม  สบืแสน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
๑๒ นายวิทยา   เขื่อนแก้ว ผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๓ พระครูสนุทรบุญนวิิฐ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๑๔ พระครูจนัทวริิโยภาส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๑๕ นายเฉลียว    วรรณทอง กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2    
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์ 

   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  

 

2. พันธกิจ 

   1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานในระดับสากล  

    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ  

     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา  

    5. พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดการศึกษา 6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

3. เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) โดยมีลักษณะความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร สองภาษา 
ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น อบอุ่น และ
ปลอดภัย  

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค  

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
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6. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

7. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีจรรยาบรรณ สอนอย่างมีคุณภาพ จัดการเรียนการรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 

4. เอกลักษณ์ 

   “รักความเป็นไทย” ความหมาย ค าว่า “เอกลักษณ์” หมายถึง ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมในด้านการบริหารจัดการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม หรืออ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งเชิดชูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมที่เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่บุคคลอ่ืนๆและชุมชน “รักความเป็นไทย” เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมที่แสดงถึงลักษณะโดดเด่นของครู นักเรียน และบุคลากรในด้านของคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีความ
เป็นไทย รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
6. กลยุทธ์ (Strategy) 

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
      กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รัก
ความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น าและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 
      กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
6. นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คาดหวังว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้  
          1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

7. จุดเน้น สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปัก
หมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
 5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอนส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ินทุรกันดาร 
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
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9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
 
8.มาตารฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   หมายถึง  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้ง สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
ประเด็นพิจารณา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
              ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ป ระก อ บ ก ารตั ด สิ น ใจ  มี ก ารอ ภิ ป ราย แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม คิ ด เห็ น  แ ล ะแ ก้ ปั ญ ห าอ ย่ า งมี เห ตุ ผ ล 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นการ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 
 1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
   3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
   4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
  5) มีคุณลักษณะในการประหยัดอดออม (อัตลักษณ์ : ประหยัด อดออม) 
  6) สบืสานวัฒนธรรมและศิลปะล้านนา (เอกลักษณ์ : รักความเป็นไทย) 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  หมายถึง การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ 
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และ 
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 14 
 

   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาสง่เสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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9. จุดเน้น สพม. พะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู้บริหาร ครู เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 4. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 5. ภูมิทัศน์สวย โรงเรียนปลอดภัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 
10. ทิศทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.ความเป็นมาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
          1.1 เนื่องจากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานตามบริบทของตนเอง 
          1.2 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความ
เท่าเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษา 
          1.3 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

2.เป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
           2.1 โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตอบสนองกับความแตกต่าง ความถนัด ความสนใจ ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
           2.2 ผู้บรหิารมีความพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและมีทักษะการบริหาร  จัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สามารถสร้างสรรฺนวัตกรรมการบริหารที่มีประสิทธาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
           2.3 ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ ครบชั้น สอนตรงวิชาเองและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูมือ
อาชีพ มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และมีนวัตกรรม สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          2.4 นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มี
สติปัญญาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มี
ทักษะชีวิตตามกระบวกการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก มีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิด วิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา มีสมรรถนะที่ส าคัญ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานท าอย่างมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน 
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3.เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   - ระดับโลก 
          1.การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 :3R 8C  
          2.AI:Artificial Intelligence 
          3.IOT:Internet of Things 
          4.มีความรู้ ความเข้าใจในภัยคุกคามระดับสากล 
 - ระดับประเทศ 
         1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
         2.พระราชด าร าด้านการศึกษา รัชกาลที่ 9 
         3.พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
         4.ภาษาและการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา(ไทย-อังกฤษ) 
- ระดับภาคของประเทศไทย 
        1.แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ) 
        2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 
 -ระดับจังหวัด 
         1.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน(พ.ศ.2561-2564) 
         2.แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ.2561-2564) 
 -ระดับอ าเภอ/ต าบล/ท้องถิ่น 
         1.การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่า 
         2.โครงการพหุวัฒนธรรม 
  -การพัฒนาตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 
         1.จัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         2.ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนและสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกส าหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพและมีเป้าหมายในการศึกษาต่อ 
         3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพและมีงานท าส าหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษา
ต่อ 
    - การพัฒนาที่ประชาชน/ผู้ปกครองต้องการ 
          1.ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีงานท า/ประกอบอาชีพที่มั่นคง 
          2.ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
          3.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีครูมืออาชีพและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
        4.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
             1.นักเรียนมีงานท า สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้า มีวินัยในตนเอง สู้
งาน อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
              2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เป็นครูมืออาชีพ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาตนเองใน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
              3.โรงเรียนเป็นต้นแบบของการศึกษาในชุมชนและผู้ปกครองและชุมชนศรัทธา 
               4.นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก้าวหน้าทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 
       4.2 ผลผลิต(Output) 
               1.ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนมีทักษะการท างาน ทักษะอาชีพเป็นพื้นฐานใน
สมรรถนะอาชีพต่างๆ  
               2.ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความคาดหวังต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
              3.ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนมีทักษะชีวิต 
              4.ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนมีทักษะทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีและทักษะที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
              5.จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 

5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
          5.1 ทักษะวิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน 
               1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและการ บริหารจัดการหลักสูตรยืดหยุ่น ส่งเสริม ทักษะ
อาชีพตามความถนัดและต้องการ ของผู้เรียน  
               2) หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และ  อ านวยความสะดวก(Facilitator)  
              3) การเรียนรู้ 3R 
     - Reading (อ่าน ออก) 

 - (W)Riting (เขียนได้) 
- (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

              4) การเรียนรู้ 8C 
- Critical Thinking and Problem Solving 
 - Creativity and Innovation  
- Collaboration Teamwork and Leadership 
- Communication Information and Media Literacy 
- Cross-cultural Understanding 
 - Computing and ICT Literacy  
- Career and Learning Skills 
- Compassion  

         5) ทักษะทางด้านภาษา การใช้ เทคโนโลยี และทักษะที่จ าเป็นต่อการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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  5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 
            1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนการค้นพบและ รู้จักตนเอง  

2) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความยืดหยุ่น และการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
3) มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิด ริเริ่มและเป็นผู้น า (Initiative and Self-Direction)  
4) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางสังคม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 

Skills) 
5) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการเพ่ิมผลผลิต และการรู้รับผิดชอบเชื่อถือได้ Productivity and 

Accountable ty) 
6) มุ่งสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าและ ความรับผิดชอบ 

 
5.3 ทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง 
           1) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะอาชีพเฉพาะ ทาง เพื่อการมีงานท า  

2) เปิดรายวิชาวิชาเพ่ิมเติม และ กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน และผลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ  

3) พฒันาหลักสูตรการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (การจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) โดย บูรณาการกับสาระท้องถิ่น)  

4) จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเปิดโอกาส ให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

                    5) จัดหลักสตูรทวิศึกษาโดยร่วมมือกับ วิทยาลัยชุมชนในท้องถิ่น 
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11. กระบวนการในการด าเนินการของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ ์(Outcome) 

-ผูเ้รยีนสามารถด ารงตนในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข มอีาชพี มงีานท า ปรบัตวัและรูเ้ท่าทนัต่อการ

เปลีย่นแปลง 

-ผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษา บรหิารและจดัการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

-โรงเรยีนเป็นตน้แบบของการจดัการศกึษาของชุมชน 

-ผูป้กครองและชุมชนเชื่อมัน่ และศรทัธาต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

ผลผลิต (Output) 

- นกัเรยีนมทีกัษะความรู ้ทกัษะชวีติ ทกัษะดา้นอาชพี 

และมคีุณลกัษณะ พืน้ฐานตามค่านิยม 12 ประการ 

 - ครแูละบุคลากรทางการศกึษา บรหิารการจดั

การศกึษาไดอ้ย่างมอื อาชพี 

- โรงเรยีนมนีวตักรรมในการจดับรหิารจดัการศกึษ 

กระบวนการ (Process) 

-การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา 

-กระบวนการบรหิารแบบมสี่วนรว่ม 

-การบรหิารและการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐาน 

 

ปัจจยัน าเข้า (Input) 

-นกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารและนอกเขตบรกิาร 

-ครแูละผูบ้รหิารมอือาชพี 

-ทรพัยากรทางการศกึษา 

-ผูป้กครองและชุมชน 

 

ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ (Outcome)  

 - นกัเรยีนเลอืกศกึษาต่อและประกอบ

อาชพีไดต้รงตาม ความตอ้งการ 

- นกัเรยีนทีไ่มศ่กึษาต่อสามารถประกอบ

อาชพีได ้- ผูป้กครองและชุมชนมคีวาม

เชื่อมัน่ ศรทัธา และม ีส่วนร่วมในการจดั

การศกึษาของโรงเรยีน 

ตวัช้ีวดัผลผลิต (Output)  

- นกัเรยีนมทีกัษะทีจ่า้เป็นต่อการศกึษาต่อ

และการประกอบอาชพี 

- สถานศกึษามหีลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบั

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- ผูป้กครอง และชุมชนมคีวามพงึพอใจใน

การบรหิารจดัการคุณภาพสถานศกึษา 
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12. การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 12.1 ระยะสั้น (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคลากร 

2.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
งานแผนงาน 

3.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มีนาคม- เมษายน  2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
งานแผนงาน 

4.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พฤษภาคม  2565 งานวิชาการ/หัวหน้า
กลุ่มสาะ 

5.ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและจัดเตรียม
ความพร้อมด้านกายภาพ 

พฤษภาคม  2565 งานอาคารสถานที่ 

6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤษภาคม  2565 งานบุคลากร 

 
 12.2 ระยะยาว 3 ปี (พศ.2565-2567) 
ปีงบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2565 
 
 

1.ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีนาคม – พฤษภาคม 
2565 

งานวิชาการ/งานอาคาร
สถานที่ 

2.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาและก าหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านความรู้ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

มีนาคม – มิถนุายน
2565 

งานวิชาการ/หัวหน้า
กลุ่มสาะ 

3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

งานบุคลากร 

4.ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

งานอาคาสถานที่/กลุ่ม
สาระฯสุขศึกษาพล
ศึกษา 

5.ของบประมาณสร้างโรงอาหาร ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

งานอาารสถานที่ 

6. ติดกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงทั่วโรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

งานอาารสถานที่ 
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12.2 ระยะยาว 3 ปี (พศ.2565-2567)   (ต่อ) 

ปีงบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2566 1.ปรับปรุงห้องประชุม ห้องบรรยาย  ตลอดปีงบประมาณ 

2566 
งานอาคาสถานที่ 

2.ด าเนินการโครงการสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
2566 

งานอาคาสถานที่ 

3.พัฒนาครูทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดปีงบประมาณ 
2566 

งานวิชาการ/กลุ่มสาะทุก
ลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ปรับปรุงอาคาร 1 ตลอดปีงบประมาณ 
2566 

งานอาคาสถานที่ 

5. พัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีและมาตรฐานสากล  

ตลอดปีงบประมาณ 
2566 

งานวิชาการ/กลุ่มสาะทุก
ลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. น าโรงเรียนเข้าสู่การประเมินโรงเรียน 
Obec QA 

ตลอดปีงบประมาณ 
2566 

งานวิชาการ/กลุ่มสาะทุก
ลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2567 1.ปรับปรุงห้องสมุด ตุลาคม –มีนาคม 
2567 

งานอาคารสถานที่ 

2.สร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

พฤษภาคม –กันยายน 
2567 

ฝ่ายบริหาร/คณะครู 

3.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดปีงบประมาณ 
2567 

งานอาคารสถานที่ 

4. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า 

พฤษภาคม – กันยายน 
2567 

งานวิชาการ/กลุ่มสาะทุก
ลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
2567 

งานอาคารสถานที่ 

6. ประเมินความส าเร็จของการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พฤษภาคม – กันยายน 
2567 

ฝ่ายบริหาร/คณะครู 
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13.แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   13.1 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะ 3 ปี (2565 -2567) 

ปีงบ 
ประมาณ 

ด้าน รายการพิจารณาที่
ต้องด าเนินการ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

2565 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ปรับปรุงห้องเรียน
และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอ้ี ประตู-
หน้าต่าง 
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ 

-ชมรมศิษย์เก่า 
-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม-
พฤษภาคม 
2565 

2.ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้สวยงาม 
น่าอยู่ ปลอดภัย 

-ปรับปรุงสวนหย่อม 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
-ซ่อมแซมอาคารเรียนให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-เทศบาลต าบล
เชียงม่วน 
-องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านมาง 

มีนาคม –
มิถุนายน 
2565 

3.ติดกล้องวงจรปิด
จุดเสี่ยงทั่วโรงเรียน 

-ด าเนินการติดกล้องวงจรปิด
ทั่วโรงเรียน 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2565 

4. ปรับปรุงสนาม
กีฬา 

-ปรับพื้นที่ ท าร่องระบายน้ า 
ท าลู่วิ่ง และปลูกหญ้าสนาม 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  

พฤษภาคม-
กันยายน 
2565 

5. ด าเนินการขอ
งบประมาณสร้างโรง
อาหาร 

-ด าเนินการของบประมาณ
และติดตามผล เพ่ือสร้างโรง
อาหาร 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-สพม. พะเยา  

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

 หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของ
สถานศึกษาและ
ก าหนดแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านความรู้ 
ทักษะชีวิตและทักษะ
ด้านอาชีพ 

-ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
-ส ารวจความต้องการในการ
เปิดแผนการเรียนของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
-วิเคราะห์ความต้องการด้าน
หลักสูตร บริบทและความ
พร้อมของโรงเรียน 
-พัฒนาและจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
-ขออนุมัติการใช้หลักสูตรต่อ
คณะการการสถานศึกษา 
-น าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

-สพม.พะเยา มีนาคม –
มิถุนายน 
2565 

  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 23 
 

 
13.1 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะ 3 ปี (2565 -2567)  (ต่อ) 

ปีงบ 
ประมาณ 

ด้าน รายการพิจารณาที่
ต้องด าเนินการ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 

2565  2. ด าเนินการโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด าเนินการตาม 5
องคป์ระกอบของโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  
-สพม. พะเยา 
-มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

พัฒนา
บุคลากร 

1.พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
-ส่งครูและบุคลากรเข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนา 
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-สพม.พะเยา 
-มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
2565 

2566 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ปรับปรุงห้องประชุม 
ห้องบรรยายต่าง ๆ  

-ส ารวจความต้องการ ความ
จ าเป็น และขาดแคลนด้าน
อาคารสถานที่ 
-เสนอขออนุมัติงบประมาณ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
 

มีนาคม- 
พฤษภาคม 
2566 

2.ปรับปรุงอาคาร 1  ด าเนินการปรับปรุงอาคาร1 
ที่ไม่ได้ใช้ส าหรับการเรียน
การสอนแล้วให้เป็นห้องที่ใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

มีนาคม- 
มิถุนายน
2566 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ด าเนินการโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด าเนินการตาม 5
องค์ประกอบของโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  
-สพม. พะเยา 
-มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

2.พัฒนานักเรียนไปสู่
ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีและ
มาตรฐานสากล 

ด าเนินการพัฒนานักเรียน
ตามหลักสูตร ให้มีความเป็น
เลิศทางเทคโนโลยีและ
มาตรฐานสากล 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

3.น าโรงเรียนเข้าสู่การ
ประเมินโรงเรียน 
Obec QA 

เข้าร่วมประเมินโรงเรียน 
Obec QA  

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

พัฒนา
บุคลากร 

1.พัฒนาครูทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ
อบรม พัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  
-สพม. พะเยา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 
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 13.1  แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะ 3 ปี (2565 -2567)  (ต่อ) 

ปีงบ 
ประมาณ 

ด้าน รายการพิจารณาที่
ต้องด าเนินการ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

2567  
 

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

1.ปรับปรุงห้องสมุด -ปรับปรุงห้องสมุด ให้เป็น
หอ้งสมุดมีชีวิต และมีการ
บริการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 
ด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม-
กรกฎาคม
2567 

2.ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ให้ประกอบด้วยสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม-
มิถุนายน
2567 

3.ปรับปรุงห้องน้ า
นักเรียน 

-ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนทุก
จุดให้มีความสะอาดและใช้
งานได้ดี 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม-
พฤษภาคม 
2567 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนส่งเสริม
อาชีพและการมีงาน
ท า 

-ปรับปรุงหลักสูตรและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
นักเรียนให้มีทักษะอาชีพ
และส่งเสริมการมีงานท า 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-หน่วยงานภายนอก 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2567 

พัฒนา
บุคลากร 

1.สร้าง
ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

-ประชุม วางแผน เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมการสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมือ 
-จัดท า MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน
เครือข่ายฯ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

-มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
-โรงเรียนคู่พัฒนา
ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด 
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
2567 

2.ประเมิน
ความส าเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบลและโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-สรุปงานและประเมินงาน
ทั้งหมดของโรงเรียน 

-โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
-สพม. พะเยา 

กุมภาพันธ์ 
2568 
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    13.2 แผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากร 

ประเภทของครู ปัจจุบัน ความต้องการ หมายเหตุ 
1.ครูที่เป็น
ข้าราชการ 

จ านวน 36 คน  จ านวน 5 คน ดนตรี1 คอมพิวเตอร์1 ภาษาอังกฤษ1 
บรรณารักษ์1 เกษตร 1 

2.ครูที่เป็นอัตรา
จ้าง 

ทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็น 
-พนักงานราชการ 2 (ศิลปะ
และ แนะแนว) 
-อัตราจ้าง 6 คน (คณิต 
ภาษาไทย ดนตรี  สังคม 
ฝรั่งเศส2) 

จ านวน 4 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2  
เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล1  เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา1 

3.ครูภูมิปัญญา - จ านวน 2 คน ดนตรีพื้นบ้าน1  นาฏศิลป์1 
4.ครูต่างชาติ จ านวน 2 คน (จีน อังกฤษ) จ านวน 2 คน ภาษาจีน1  ภาษาอังกฤษ1 
5.ครูอ่ืนๆ จ านวน 3 คน (ครูพีเ่ลี้ยงเด็ก

พิการ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด) 

จ านวน 10 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ1  เจ้าหน้าที่การเงิน1  
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด1  ภารโรง3    
พนักงานขับรถ1    แม่บ้าน3 

  
  13.3 แผนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 

การท า MOU ร่วมกัน 
กระทรวง
มหาดไทย 

กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ
และสังคม 

กระทวง
สาธาร
ณสุข 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
พลังงาน 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ✓ 
2.การส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
อย่างน้อย 2 ภาษา 

     ✓ 

3.การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนการ
สอน 

 ✓    ✓ 

4.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรม PLC 

     ✓ 

5.การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ✓   ✓  ✓ 

6.กิจกรรมค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา      ✓ 

7.โรงเรียนปลอดขยะ   ✓  ✓ ✓ 

8.การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา     ✓ ✓ 

9.การส่งเสริมด้านสุขภาวะ   ✓   ✓ 
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    13.4 หลักสตูรสถานศึกษา 
            หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จัดตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
   1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    รายวิชาพ้ืนฐานจัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับ
รายวิชาเพ่ิมเติม จัดเป็นหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น รายวิชาความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษา โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมชุมชุม
การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง 
   2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     รายวิชาพ้ืนฐาน จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พศ.2551 ส าหรับ
รายวิชาเพ่ิมเติม จัดดังนี้ 
                      กลุม่แรก จัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)  
                     กลุ่มที่สอง จัดเป็นแผนการเรียนตามความถนัดในสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา  
                     กลุ่มท่ีสาม จัดเป็นกลุ่มห้องเรียนอาชีพเฉพาะทาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม
ชุมนุมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง 
 
 
14. การประเมินความก้าวหน้าความส าเร็จและการรายงานต่อสาธารณสุข 

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่อมมือวัด 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 

สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ ปฏิบัติ แบบทดสอบ 

-คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ O-Net 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

การทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net 

-ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวนร้อยละ 90 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

-ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 90 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเขา้ร่วม
กิจกรรม  แบบประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

-ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร้อยละ 90 

ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

-ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ/มีงานท าร้อยละ 100 

ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

-การให้บริการทางการศึกษาหรือเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

บนัทึกการให้บริการทางการศึกษา แบบบันทึกการให้บริการ
ทางการศึกษา 

-นักเรียนในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการที่มา
เข้าเรียนเพิ่มข้ึน 

สรุปจ านวนนักเรียนที่มาเข้าเรียน
ต่อ 

แบบสรุปข้อมูลนักเรียนที่มา
เข้าเรียนต่อ 
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15. การวางแผนก าหนดการด้านเวลา (Timeline) เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ช่วงระยะเวลา กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  1.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรฯ 
2.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
4.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯของโรงเรียน 
5.ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6.จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนการพัฒนาบุคลากร 
7.จัดท าแผนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม 
8.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เมษายน 1.เตรียมตัวครู หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
2.พัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ 
3.ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม  1.ครู/นักเรียน/ผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดหลักเกณฑ์คุณธรรม วินัยด้านมารยาทดีและมี
จิตสาธารณะ 
2.ปรับปรุงห้องเรียน สภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.หาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียน ครู อย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

กรกฎาคม  1.วัดผลระยะที่ 1 
2.ครูปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

ตุลาคม  วัดผลระยะที่ 2 
มกราคม  1.วัดผลระยะที่ 3 

2.ครูปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนา/ตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
มีนาคม  วัดผลระยะท่ี 4 
เมษายน  ประเมินความส าเร็จ/ความก้าวหน้าและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  3 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 

 
1. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 128 ตารางเมตร 
   การสืบคน้หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library    

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  4 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๒ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน  1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย      จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา    จ านวน 1 ห้อง 
ห้องแนะแนว                    จ านวน 1 ห้อง    
ห้องกิจกรรม                    จ านวน 1 ห้อง    
ห้องดนตร ี       จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องศิลปะ       จ านวน ๑ ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑05 เครื่อง 
   คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 2 เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน 90 เครือ่ง  (สืบค้นข้อมูลได้) 
ใช้ในงานบริหาร  10 เครื่อง 
ใช้ในการบริหารจัดการ จ านวน 3 เครื่อง 

 4)  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
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 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 1.วนอุทยานไดโนเสาร์แกง่หลวง  ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 
 2.อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 
 3. พระธาตุภูปอ ต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 
 4. น้ าตกห้วยต้นผึ้ง ต. สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
 5. น้ าตกธารสวรรค์ ต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 

6. โบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้ ต. สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
7. หมู่บ้านไทยลื้อ  บ้านท่าฟ้าใต้ ต. สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
8. ศูนย์การเรียนรู้ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 
9. ฝั่งต้าไชยสถาน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 
10. เหมืองแร่เชียงม่วน ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
11. วัดไทยสุภาพ ต.เชียงม่วน  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา 
12. วัดศรีเมืองมาง  ต.เชียงม่วน  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา 
13. กว๊านพะเยา  จ.พะเยา 
14. วัดพระเจ้าตนหลวง (วัดศรีโคมค า) จ.พะเยา 
15. วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา  
16. พระต าหนักกว๊านพะเยาและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จ.พะเยา  
17. มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา  
18. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย 
19. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
20. สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
21. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 
22. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 
23. อ าเภอแม่สาย  จ.เชียงราย  
24. หาดบางแสน จ.ชลบุรี 
25. เขาสามมุก จ.ชลบุรี 
26. ตลาดน้ า 4 ภาค จ.ชลบรุี 
27. สวนนงนชุ จ.ชลบุร ี
28. พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ 
29. บ้านประทับใจ จ.แพร่ 
30. บ้านวงศ์บุรี  จ.แพร่ 
31. คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่ 
32. เขื่อนสิริกิตต์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
33. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
34. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  จ.ตราด 
35. บ้านน้ าเชี่ยว จ.ตราด 
36. แหลมงอบ จ.ตราด 
37. เกาะกรูด จ.ตราด 
38. วัดพระธาตุล าปางหลวง  จ.ล าปาง 

http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1--6249
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39. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ล าปาง 
40. ถนนคนเดินกาดกองต้า จ.ล าปาง 
41. วัดศรีชุม  จ.ล าปาง 
42. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ล าปาง 
43. ชมเมืองล าปางบนรถม้า จ.ล าปาง 
44. ฟาร์มนกกระจอกเทศ  จ.พิจิตร 
45. บึงสีไฟ  จ.พิจิตร 
46. วัดท่าช้าง จ.พิจิตร 
47. โอเอซีส ซี เวิลด์  จ.จันทบุรี 
48. ตึกแดง จ.จันทบุรี 
49. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี 
50. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.จันทบุรี 
51. หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี 

 
   
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AA-%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C--2804
http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87--2805
http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A--2810
http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99--2817
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 

1 พระครูจันทวิริโยภาส และคณะ คุณธรรมน าใจป้องกันภัยในครอบครัว 
2 นายจักรพันธ์  นาคลดา การศึกษาระบบทวิภาคี 
3 นางเลขา  สมยืน พยาบาลหลักสูตรใหม่ 
4 นายสุบิล  มูลศรี ค่ายประวัติเมืองเชียงม่วนค่าวผีเมืองเชียงม่วน ก ามะเก่า 
5 พ่อสล่ามั่น  พิเคราะห์ ค่าว  จ้อย  ซอ 
6 เจ้าหน้าทีก่ารกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาศาสตร์กับการกีฬา 
7 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจาก

โรงพยาบาลเชียงม่วน 
เด็กไทยฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง 

8 นายเขียน  สืบแสน การจักสานไม้ไผ่ 
9 นายศรีนวล  ใจสภา การจักสานไม้ไผ่ 

10 นายฝาย  บ้านสระ การจักสานไม้ไผ่ 
11 นายมอญ  สืบแสน อาหารพื้นบ้าน สาหร่ายน้ าจืด/เตา/ต๊ะ 
12 นางนาง  อุ่นตาล อาหารพื้นบ้าน สาหร่ายน้ าจืด/เตา/ต๊ะ 
13 นางจุฑาธปต์  พิเคราะห์ (พ่ีบรรณ) การท าขนมอบ 
14 นายนิรุต  จันต๊ะ เสริมสวย/ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
15 นายสนธิชัย  ยอดซิวค า สมุนไพร 
16 พ่อก านัน  บุญธรรม พืชไร่พชืสวน 
17 นางสาวสรัญญา  ศุภเวทเวหน การจัดการขายส่งขายปลีก/ท าอาหาร 
18 นายเกษม  ดาวดึงส์ พืชสวน 
19 นางจุฬาลักษณ์  วงค์แพทย์ น้ ายาล้างจาน/น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
20 แม่ปราณี  ชาวน่าน ขนมจีนเมือง 
21 นายบัวลอง  แก้วดวงดี การเพาะจิ้งหรีด 
22 นางสมพร  ค าลือ การท าขนมจีบซาลาเปา 
23 นางสาวขวัญเรือน  วิไลรัตน์ การเพาะเห็ดลม 
24 นายธนู การเพาะโคนน้อย/เห็ดฟางในตะกร้า/ผลิตภัณฑ์จากต้น

ไมยราพยักษ์ 
25 คณะพระอาจารย์วัดต  าม่อน จ.พะเยา โครงการ ละอ่อนพะเยากล้าดี 
26 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
27 คณะพระอาจารย์วัดปงสนุก ท าขนมพ้ืนบ้าน โคม ตุง ผ้ามัดย้อม(อาบน้ าฝน) 
28 นางจันสม  พิเคราะห์  จักสานไมก้วาดดอกหญ้า 
29 นางลัดดา  วงศ์ชัย สับปะรดภูนางและน้ าพริกวังศะ 
30 พระครูนันทวโรทัย (อุทัย อินฺทปญฺโญ) ตัวอักษรล้านนา, สืบชะตา,พิธีกรรมต่างๆ  
31 พระครูนันทบุรีพิทักษ ์(ทูล สมณจิตฺโต) ตัวอักษรล้านนา,สรรพช่าง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
32 นายของ  ฟ้าแลบ จักสานกล่องข้าว,สุ่มไก่ 
33 นายกอง  ปิจจวงศ์ จักสานกล่องข้าว,สุ่มไก่ 
34 นายอินหลง  ใจกล้า สู่ขวัญ,ส่งเคราะห์ 
35 นายศรีลัย  บ้านสระ จักสานไม้กวาดทางมะพรา้ว 
36 นายณรงค์ศักดิ ์ ชมพร การท าปราสาทศพ ต่อโลงศพ 
37 นายจั่นฮิน  พ่าน การประกอบพิธีสู่ขวัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 33 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
ด้านโครงสร้าง (Structure) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่
คล่องตัว สอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

-โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานตามที่หน่วยงานในสังกัด
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  

- 

2.การก าหนดบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมาตรฐานของหน่วยงานที่
ชัดเจน มีค าสั่งมอบหมายงาน มีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับทิศ
ทางการบริหารสถานศึกษา  

-บุคลากรในโรงเรียน ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากโรงเรียนมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานของ
หน่วยงาน ได้ชัดเจนมีค าสั่งมอบหมายงาน  
มีการทบทวนปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
เหมาะสมกับทิศทางการบิหารงานใน
โรงเรียน 

- ก าลังคนหรือจ านวน
บุคลากรที่ไม่เพียงพอโดย 1 
คน ที่ท าหลายภาระงานและ
อาจมีงานที่ต้องใช้เวลาใน
การศึกษากันใหม่เนื่องจาก
ไม่ได้เรียนมาโดยตรง เช่น 
การท าพัสดุ  การเงิน  บัญชี 
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ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.ทิศทางของสถานศึกษา (วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์) 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

1.สถานศึกษาด าเนินงานได้ตรงตาม
เป้าประสงค์ชัดเจนคล่องตัวเนื่องจากได้มี
การก าหนดทิศทางของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

- 

2.โครงการ /กิจกรรมท่ีก าหนดสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ 

-การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เนื่องจาก
โรงเรียนได้มีการก าหนดให้ปฏิบัติ
กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- 

3.การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับกลุ่มและบุคคลได้อย่างทั่วถึง  
เนื่องจากมีการประชุมวางแผนและให้
ความรู้อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 

- 
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ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
ด้านระบบการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.ระบบให้บริการแก่ประชากรวัยเรียน
ในเขตบริการ 

- ร้อยละ 95 ของประชากรในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการเขา้ศึกษาต่อในระบบโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทาง
การศึกษาในพ้ืนที่บริการทุกพ้ืนที่ทั้งจากการออกไป
แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียน และ ระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ  

 

2.ระบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตร  

-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี  เนื่องจาก โรงเรียน
จัดระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551 โดยมีการบูรณาการกับทักษะ
ด้านอื่น ๆ  

 

3.ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
รอบท่ี ๓ อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีการวางแผน
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

4.ระบบการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ 

-นักเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษา 100 % เนื่องจาก
มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- สภาพแวดล้อม
ด้านอาคาร
สถานที่ไม่
เพียงพอ 

5.ระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

-นักเรยีนจบการศึกษา 100 % ได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ สามารถเข้าศึกษาต่อในในระดับอุดมศึกษา
และประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตนเอง 
ได้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

- 

6.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด เนื่องจากมีการจัดท าหลักสูตรและและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิชาสะ
เต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและทักษะอาชีพสู่การมีงานท า 

- 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 36 
 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.คุณธรรม  จริยธรรม  ภาวะผู้น า 
ความสามรถในการบริหารจัดการศึกษา 

-ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจาก
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ความรู้  ความสามารถ
และคุณธรรม 

- 

2.การกระจายอ านาจตัดสินใจให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่  

- ผลของการปฏิบัติงานภายนอกองค์กร
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการกระจายอ านาจตัดสินใจ
บุคลากรอย่างเต็มที่จากการกระจายงานตาม
โครงสร้างการท างานที่ชัดเจน 

- 

3.การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการบริหารงาน เช่น  
การสั่งการ การควบคุม  การจูงใจ 
สะท้อนถงึวัฒนธรรมองค์กร 

-มีการจัดการบริหารที่ดีเนื่องจากมีการท างาน
เป็นทีมและการให้ค าปรึกษาที่ดีของครูอวุโส
ต่อครูรุ่นน้อง  

- 

4.การคิดค้นระบบงานและเทคนิคการ
บริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

-มีการขอความคิดเห็น ประชุม ในหัวข้อ
ประเด็นต่าง ๆ ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือหาทางออกหรือ
หาเทคนิควิธีการที่ดีที่สุดร่วมกัน 

- 

 
 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

-ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย เนื่องจากได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

- 

 
 

ด้านทักษะความรู้  ความสามารถขององค์กร (Skills) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเนื่องจาก
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
มีการจัดกิจจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

- 
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ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร 

สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมทั้งจากคณะครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- 

2.วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร 

สถานศึกษามีวัฒนธรรมที่ดีเนื่องจากโดย
ภาพรวมของบุคคลากรมีความประพฤติและ
การปฏิบัติที่ดีงาม  เหมาะสมกับต าแหน่งและ
วิชาชีพของความเป็นครู 
 

- 

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  Behaviors) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

1.กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง
ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน 
เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส  เด็ก
พิการ 

1.1 เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียว
ในอ าเภอสงผลให้นักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มากข้ึน 
1.2 อ าเภอเชียงม่วนเป็นอ าเภอที่
อยู่ห่างไกลจังหวัด  ห่างไกลจาก
แหล่งอบายมุขส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.3 โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรวม
เรียนร่วม โดยจัดหาครูพ่ีเลี้ยง
ส าหรับเด็กพิการเพ่ือเข้ามาดูแลให้
ความช่วยเหลือ 
1.4 จัดหาทุนการศึกษาทั้งจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
1.5 มีหอพักส าหรับนักเรียนที่บ้าน
อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน 
1.6 มีระบบอินเตอร์เน็ตทั่ว
โรงเรียนให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 

1.1  เป็นโรงเรียนเปิดรับนักเรียนทั้งหมดไม่มี
การสอบคัดเลือก ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนมีปัญหาในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากและหลากหลายปัญหาใน
การเรียน 
1.2 นักเรียนที่เลือกเรียนในอ าเภอเชียงม่วน
เป็นสังคมชนบท ขาดการแข่งขัน  ส่งผลให้
นักเรียนขาดความกระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้ 
และขาดการแข่งขัน 
1.3 การขาดแคลนทุนทรัพย์ บ้านยากจน 
ส่งผลให้นักเรียนต้องไปช่วยงานที่บ้านและ
ขาดเรียนในช่วงฤดูท างาน 
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ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  Behaviors) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็น
อุปสรรค 

(Threats) 
2.กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ประชาชนทั่วไป  
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
ชุมชน 

2.1 ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในพ้ืนที่และ
นอกพืน้ที่ มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้โรงเรียนมีพัฒนาการในการบริหารงานในทุก
ด้านดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานราชการให้ความร่วมมือ และ
สนับสนุน โรงเรียนในด้านงบประมาณ  เช่น เงินระดม
ทรัพยากร บุคลากร  ส่งผลให้โรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงานส่งผลให้การท างานมีประสิทธิมากข้ึน 

- 

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  and  legal) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

1.นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน 1.นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งผลให้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและส่งผลให้สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยส่งผลให้นโยบายการจัด
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

2.นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานตันสังกัด 

-ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมและ
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนที่นอกจากอิง
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วยังได้บูรณาการ
ทักษะอ่ืน ๆ เข้าไปร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี  ทักษะทางด้านภาษา ทักษะการมีงานท า 
และจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning   

- 
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

3.บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มพลังทาง
การเมือง พฤติกรรมทาง
การเมือง 

3.1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งเดียวในอ าเภอเชียงม่วนส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน
จากลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง หลาย
หน่วยงาน 
3.2 หน่วยงานภายนอกจากเอกชน เช่นบริษัทบ้านปูจ ากัด
มหาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลเชียงม่วน ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพ 

-บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่ม
พลังทางการเมือง ไม่
เข้มแข็ง นโยบายไม่
แน่นอน ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ
โรงเรียน 

4.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศกึษา 

ความชัดเจนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2562 
ที่ก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ชันเจน ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร ก าหนดบทบาทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big data ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ท าให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมีคุณภาพ 

 

 
 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านเศรษฐกิจ  (Economic) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

1.สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น
ราคาน้ ามัน  อัตราการว่างงาน   
อัตราค่าครองชีพ  ผลผลิตทาง
การเกษตร 

1.ค่าครองชีพต่ าและมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ยัง
สามารถด ารงชีพจากการท าการเกษตรและ
พ่ึงพาทรัพยากรในป่าไม้ในการด ารงชีพ 

-ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ า ในขณะที่สินค้าและราคา
น้ ามันแพงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะ
เงินเฝ้อ กระทบรายได้ของ
ผู้ปกครอง 
 

2.งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล 

-โครงการประชารัฐต่างๆ และทุนการศึกษา -ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเงิน
อุดหนุนรายหัวของนักเรียนส่งผลให้
การบริหารจัดการของโรงเรียนขาด
ความคล่องตัวและอยู่ในวงจ ากัด 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social  cultural) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

1.จ านวนประชากรและ
โครงสร้างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- -อัตราการเกิดของประชากร ลดลง ท า
ให้จ านวนนักเรียนลดลงส่งผลต่อ
งบประมาณท่ีสนับสนุนโรงเรียน 

2.สภาพชองชุมชนครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย 

-ชุมชนเป็นสังคมชนบท  มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติ  
ดูแลบุตรหลานได้ใกล้ชิด  ห่างไกลจากแหล่ง
อบายมุข ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และโรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 

- 

3.คุณภาพชีวิตของประชาชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ  ค่านิยม และวัฒนธรรม 

-ประชาชนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ด้ังเดิม ส่งผลให้การสืบทอดวัฒนธรรมที่
งดงามอย่างต่อเนื่อง 

-ค่านิยมในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ใน
ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรม
เลียนแบบ 

4.ระดับการศึกษาและอัตรา
การรู้หนังสือของประชากร 

- -ระดับการศึกษาและอัตราการเรียนรู้
หนังสือของประชากรโดยเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ าส่งผลให้ขาดความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการศึกษา 

 
 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

ความก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ด าเนินงาน 

-มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 
ประสานงาน ส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

-ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลมีปัญหา
และอุปสรรคขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม .ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบแรก เมื่อวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๖  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ด้านผู้เรียน    

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ✓ 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

 ✓  

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ✓   
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ✓  

มาตรฐานที่  9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  ✓ 

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย   และสุขภาพจิตที่ดี   ✓ 
มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา   ✓ 

ด้านผู้บริหาร 
   

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการจัดองค์การ / โครงสร้างและการบริหารงาน อย่าง
เป็น 
ระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

 ✓  

มาตรฐานที่ 14   สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา 

  ✓ 

มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 

 ✓  
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ด้านผู้บริหาร 
ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานที่  20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

  ✓ 

มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการ 
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ✓  

ด้านครู    
มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ✓  

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ /ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

  ✓ 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

 จุดเด่น 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะในเรื่องการรู้จักกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะ 
 ๒. ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  เป็นผู้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญได้ดี  ซึ่งจะเห็นได้จากการเขียนแผนการสอนที่ค่อนข้างมีคุณภาพ  อันเป็นผลมาจากการได้รับการพัฒนา ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ 
 ๓. การมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารซึ่งท าให้เกิดภาวะผู้น า  และท าให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. นักเรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ส าคัญตามหลักสูตร กระบวนความคิดและคุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๒. การใช้และการพัฒนาแผนการสอน 
 ๓. การให้ความส าคัญกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ข้อแสนอแนะ 
 ๑. ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตร  โรงเรียนควรให้ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  ด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยกับการคิดหาค าตอบจาก
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กิจกรรมการสอนต่างๆ  ทั้งจากการตั้งค าถามในการสอนแบบบรรยาย  การคิดค้นหาค าตอบจากโครงงาน รายงาน ฯลฯ 
ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะในเรื่องของการสรุปประเด็น  การ
ตีความ  เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านความคิดด้วย  รวมทั้งการสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน
ด้วยกิจกรรมต่างๆ  
 ๒.  แม้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีคุณภาพ  แต่ครูมักจะไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับแผนทั้งเนื้อหา  กิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการวัดประเมินผล  ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับสิ่ง
เหล่านี้ให้มากขึ้น  โดยถือว่าเป็นลักษณะส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นครูมืออาชีพ  นอกจากนี้การบันทึกหลัง
สอน  และการวิจัยในชั้นเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ครูทุกท่านไม่ควรละเลย เพราะเป็นหลักฐานและข้อมูล
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 ๓. ควรเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับแผนการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน  โดยเน้นการจัดกิจกรรม  เพื่อฝึกและกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาด้านกระบวนการ
คิด  รวมทั้งควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เมื่อวันที่๒๒, ๒๕ ถึง ๒๖ 
เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุ

ง 
พอใช้ ดี ดี

มาก 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    
✓ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    ✓ 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา                      ✓  
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

 ✓   

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   ✓  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ✓  

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   ✓ 

ด้านครูมาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ
มีครูเพียงพอ 

    
✓ 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ✓  

ด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ                     ✓  
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงาน อย่างเป็น

ระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน   โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

  ✓  

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   ✓ 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

   ✓ 

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๓๒ 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง           ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (รอบสอง) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มี
การประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในท้องถิ่น รวมทั้งมีผู้อุปถัมภ์ทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  โดยจัดให้มี
การก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 จุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่านและการค้นคว้า  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคม 
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม   รักความเป็นไทย  สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทย  และรู้คุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 จุดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ 
 ครูมีจ านวนเพียงพอ  และสอนตรงตามวิชาเอก  วิชาโทและความถนัด  มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีการท า
วิจัย   ในชั้นเรียนเพื่อน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 จุดเด่นด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ร่มรื่นสวยงาม  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
 จุดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนให้การยอมรับศรัทธามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
 ๑.  ด้านผู้เรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและความ
ต้องการของชุมชน ส าหรับผู้เรียนที่สนใจวิชาชีพอิสระ ควรส่งเสริมทักษะวิชาชีพอิสระให้สามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพ 
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
 ๒.  ด้านครูควรน าผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาปรับการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓.  ด้านผู้บริหารควรจัดรูปแบบการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นรูปแบบสากล และเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากทุกกลุ่มสาระให้เป็นสาระสนเทศในภาพรวมของสถานศึกษาแล้วจัดเป็น
เอกสาร 
             
 
          สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ  และเป็นโรงเรียนในโครงการ    ๑ อ าเภอ  ๑ 
โรงเรียนในฝัน(รุ่นที่ ๑)  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ท าให้ห้องเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  
 จุดเด่น  
 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร  และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
องค์กรส่วนท้องถิ่น  ชุมชน และผู้ปกครองที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด  อีกทั้ง
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และ
โรงเรียนเป็นของชุมชน  
 จุดที่ควรพัฒนา 
        โรงเรยีนเชียงมว่นวิทยาคมควรพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น 
              สังกัด 

   ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ 

                 ของสถานศึกษา 

   ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
               ปฏิรูปการศึกษา 

   ✓ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ✓  
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   ใช ่ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งช้ี  จาก  ๑๒  ตัวบ่งชี้ ใช ่ ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช ่ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (รอบสาม) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยครูควรน าผลการประเมิน O-NET มาเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ครูควรใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่เรียนอ่อน สอนเสริมผู้เรียนที่
เรียนดี ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ใบงาน ใบความรู้ กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
การสอนแบบโครงงาน ทบทวน สรุปความรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ครูควร
จัดหาเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวการวัดผลของ 
สทศ. ให้ผู้เรียนได้ฝึกท า ฝึกวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๓) ผู้บริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  ๑) สถานศึกษาควรจัดหา จัดท า ใช้ บ ารุงรักษา และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น นอกจากนี้ สถานศึกษาควรจัดหาหนังสือเรียน หนังสือส าหรับศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๓ – ๕  ไว้ในห้องสมุดให้เพียงพอและครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  ๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าผลงานของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนมาจัดแสดงผลงานไว้ใน
ห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน เผยแพร่ผลงานของผู้เรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารควรนิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและรองรับการ
ทดสอบของ สทศ. 
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 ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจ านวน  ๑๕ มาตรฐาน และ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงให้พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ๑) บทเรียน On – Web : บทเรียน Online ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 
๖ โดยประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกและแบบทดสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสนองตอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒) OSOP น้ าผึ้ง  (One School One Product) : โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ เลี้ยงผึ้งในสวนล าไย ผลิต
น้ าผึ้งธรรมชาติเพ่ือบริโภคและส่งออกสู่ตลาด 
 ๓) โครงการรักษ์ศิลป์ล้านนา เฉลิมพระเกียรติฯ : ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะพ้ืนเมือง ตั้งเป้าหมาย
ผู้เรียน ๑ คน สามารถสืบทอดกิจกรรมทางด้านศิลปะของตนเองอย่างน้อย ๑ ชนิด ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อน
ก๋ายลาย ฟ้อนนกกิ่งกะหลา เต้นโต การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ตีกลองปู่เจ การท าโคมล้านนา และการตัด
ตุงล้านนา สามารถเป็นแกนน าในชุมชนได้ 
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ส่วนที่  ๕   
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น าและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 

๕.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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5.3 ผลผลิตของโรงเรียนคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพ้ืนฐาน  องค์ประกอบ ๗ เรื่อง คือ  

๑) อาคารสถานที่  

๒) ระบบสาธารณูปโภค  

๓) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

๔) ระบบการป้องกันและระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

๕) โภชนาการและสุขภาพ  

๖) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ  

๗) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  มีองค์ประกอบ ๕ เรื่อง คือ 

   ๑) ภาวะผู้น า 

๒) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา ไทยและอังกฤษ)  

๓) การบริหารสถานศึกษา  

๔) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

๕) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

 

ด้านที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  องค์ประกอบ 6 เรื่อง คือ 

๑) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากร ธุรการ และนักการภารโรง และครูมีทักษะวิชาชีพ  

๒) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้  

๓) การจัดการชั้นเรียน  

๔) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา ไทยและอังกฤษ) 

          ๕) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นได้
เป็นรายบุคคล 

6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

๗) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

          ๘) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
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ด้านที่ ๔ นักเรียน  องค์ประกอบ ๑๑ เรื่อง คือ  

1) ความเป็นพลเมืองดี (Moral Quotient) ตามค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่านกระบวนการลูกเสือ)  

๓) พัฒนาการทางสติปัญญา (Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 

   ๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๖) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)  

           ๗) จบการศึกษา - มีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้องและรอบด้าน)  

๘) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๓ ภาษา ๑.ไทย ๒.อังกฤษ ต.จีน/ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  

9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 

 

ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

           1) เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ พัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจ าจังหวัด 
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5.4.ค่าก าหนดมาตรฐานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพัฒนา ระดับคุณภาพ/เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 2565 2566 2567 
1.1
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

ผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดค านวณ 4 4 4 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3 4 4 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4 4 4 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 4 4 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  3 4 4 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4 4 4 

1.2
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4 4 4 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 4 4 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 4 4 
มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4 4 4 
มีคุณลักษะในการประหยัดอดออม 3 4 4 
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะล้านนา 4 4 4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  4 4 4 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  4 4 4 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 4 4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 4 4 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

3 4 4 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ 

4 4 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3 4 4 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 4 4 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  4 4 4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา พัฒนา
ผู้เรียน  

4 4 4 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 4 4 
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5.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดค านวณ 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน 
50,000 50,000 50,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2,5000 2,5000 2,5000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การ

เขียน 
5,000 5,000 5,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+
หุ่นยนต์ 

7,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 30,000 30,000 30,000 
 โครงการส่งเสริม Pisa (ภาษาไทย) 5,000 5,000 5,000 

 รวม 805,000 830,000 830,000 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน 
50,000 50,000 50,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 
 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+

หุ่นยนต์ 
7,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริม Pisa (ภาษาไทย) 5,000 5,000 5,000 
 รวม 717,000 740,00 740,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 7,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 

 รวม 960,000 985,000 985,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000 3,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 

 โครงการจ้างบุคลากรต่างชาติ(จีน)+(อังกฤษ) 500,000 500,000 500,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 7,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 5,000 5,000 5,000 

 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน - 2,000 2,000 

 รวม 1,423,000 1,450,000 1,450,000 

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 50,000 50,000 50,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25,000 25,000 25,000 

 
โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 

10,000 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ 10,000 10,000 10,000 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 57 
 

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

เทคโนโลยี 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000 3,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 

 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 

 รวม 721,000 743,000 743,000 

 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 2,000 2,000 

 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี - 2,000 2,000 

 โครงการ การเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 5,000 10,000 10,000 

 โครงการค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา 170,000 200,000 200,000 

 รวม 195,000 234,000 234,000 

1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 
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 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000 3,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 

 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 

 โครงการจ้างบุคลากรต่างชาติ(จีน)+(อังกฤษ) 500,000 500,000 500,000 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 5,000 5,000 5,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 7,000 10,000 10,000 

 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน - 2,000 2,000 

 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี - 2,000 2,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 5,000 10,000 10,000 

 โครงการพัฒนาด้านสุขภาวะสุขศึกษาของนักเรียน (กีฬาสีภายใน+
ภายนอก+อื่นฯ) 

50,000 50,000 50,000 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมต่างๆ เช่น
ไหว้คร ู ฯลฯ) 

5,500 8,000 8,000 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 50,000 50,000 50,000 

 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000 20,000 20,000 

 รวม 1,393,500 1,430,000 1,430,000 

 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 2,000 2,000 

 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี - 2,000 2,000 

 โครงการ การเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 5,000 10,000 10,000 

 โครงการค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา 170,000 200,000 200,000 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมต่างๆ เช่น
ไหว้คร ู ฯลฯ) 

5,500 8,000 8,000 

 รวม 185,500 227,000 227,000 

 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน - 2,000 2,000 

 โครงการค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา 170,000 200,000 200,000 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5,500 8,000 8,000 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 50,000 50,000 50,000 

 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 10,000 10,000 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000 20,000 20,000 

 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 10,000 10,000 10,000 

 รวม 275,500 310,000 310,000 

 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 
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 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการโรงเรียนสุจริต วิถีพุทธส่งเสริมคุณธรรม - 2,000 2,000 

 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี - 2,000 2,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 5,000 10,000 10,000 

 โครงการพัฒนาด้านสุขภาวะสุขศึกษาของนักเรียน (กีฬาสีภายใน+
ภายนอก+อื่นฯ) 

50,000 50,000 50,000 

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 21,000 25,000 25,000 

 โครงการจิตอาสา 5,000 5,000 5,000 

 รวม 96,000 109,000 109,000 

 มีคุณลักษณะในการประหยัดอดออม    

 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 

 โครงการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - 2,000 2,000 

 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ - 2,000 2,000 

 รวม 10,000 14,000 14,000 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 45,000 45,000 45,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 10,000 10,000 

 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 550,000 550,000 550,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 6,000 6,000 6,000 
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 รวม 611,000 611,000 611,000 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 45,000 45,000 45,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 550,000 550,000 550,000 

 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6,000 6,000 6,000 

 โครงการพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 100,000 100,000 100,000 

 โครงการนิเทศการศึกษา 4,000 4,000 4,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 120,000 120,000 120,000 

 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 4,000 4,000 4,000 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 2,000 2,000 2,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 15,000 15,000 15,000 

 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2,000 2,000 2,000 

 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 2,000 2,000 

 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี 2,000 2,000 2,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 10,000 10,000 10,000 

 โครงการพัฒนางานบุคลากร 15,000 20,000 20,000 

 โครงการการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 

 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 10,000 10,000 

 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000 20,000 20,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 45,000 45,000 45,000 
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 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 

 รวม 1,192,000 1,197,000 1,197,000 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 50,000 50,000 50,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

พลานามัย 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000 3,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 
 โครงการจ้างบุคลากรต่างชาติ(จีน)+(อังกฤษ) 500,000 500,000 500,000 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 5,000 5,000 5,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 7,000 10,000 10,000 
 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน - 2,000 2,000 
 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 2,000 2,000 
 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี - 2,000 2,000 
 โครงการ การเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้

นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  นาฏศิลป์ 5,000 10,000 10,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 50,000 50,000 50,000 

 โครงการพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง   5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม   2,000 2,000 2,000 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000 20,000 20,000 
 รวม 1,600,000 1,636,000 1,636,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการนิเทศการศึกษา 4,000 4,000 4,000 

 โครงการพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 100,000 100,000 100,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนางานบุคลากร 15,000 20,000 20,000 

 รวม 124,000 129,000 129,000 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 10,000 10,000 10,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 

 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 503,000 500,000 500,000 

 รวม 713,000 710,000 710,000 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+
หุ่นยนต์ 

7,000 10,000 10,000 

 รวม 235,000 240,000 240,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+
หุ่นยนต์ 

7,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนครี  
นาฏศิลป์ 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000 20,000 20,000 

 รวม 
110,000 115,000 115,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
พลานามัย 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 630,000 650,000 650,000 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

5,000 5,000 5,000 

 โครงการ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา+SMT+หุ่นยนต์ 7,000 10,000 10,000 

 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 150,000 150,000 150,000 

 รวม 895,000 920,000 920,000 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 50,000 50,000 50,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

พลานามัย 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000 5,000 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  630,000 650,000 650,000 
 รวม 788,000 810,000 810,000 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา พัฒนาผู้เรียน  

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

25,000 25,000 25,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 23,000 25,000 25,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 5,000 5,000 
 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

พลานามัย 
10,000 10,000 10,000 

 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 

 รวม 103,000 105,000 105,000 
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วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

2565 2566 2567 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 

 โครงการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ 8,000 8,000 8,000 

 โครงการนิเทศการศึกษา 5,000 5,000 5,000 

 โครงการกิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 0 0 0 

 รวม 18,000 18,000 18,000 

ผู้บริหารรับรองข้อมูล ณ วันที่ 11/04/2565 
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5.6. ประมาณการงบประมาณตามโครงการและวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ 

ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

1 โครงการ เสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการที่
ดี 

นายอนุพันธ์  
มุสิกะ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1  การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
5  การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 4 นักเรียน 
1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

 

- 2,000 2,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

2 โครงการการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา 
+STEM+หุ่นยนต์ 

นายวงศ
พัทธ์ วังวล 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.1 ความสามารถของ
ผู้เรียนในการอ่านและ
เขียนได้  

1.2 ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  

1.3 ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านการคิด
ค านวณ  

1.4 ความสามารถของ
ผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
(Intelligence 
Quotient)  

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

7,000 10,000 15,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสิ่ง 

นายวัฒนา  
ค าจ้อย 

โครงการ
ใหม่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
บริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓) สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

 

150,000 150,000 150,000 

4 โครงการการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

นางวินนา 
เทพค า 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓) การบริหาร
สถานศึกษา  

๔) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  

 

- - - 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

5 โครงการการเรียนรู้งาน
อาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

นางสาว
พนิดา ดวง
ทิพย์ 

ต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๒) ทักษะชีวิต  
๗) จบการศึกษา - มี
งานท า สามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
(ได้รับการแนะแนว
อย่างถูกต้องและรอบ
ด้าน)  

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

6 โครงการการสร้างความเข้มแข็ง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นายณรงค์
ฤทธิ์ ธนะ
จันทร์ 

ต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดตีามที่
สถานศึกษาก าหนด2) มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย4) มสีขุ
ภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

 ๕) ทัศนคติ 
(Attitude)  

๘) ภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๓ 
ภาษา ๑.ไทย ๒.
อังกฤษ ต.จีน/ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส)  

9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

 

- 2,000 2,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

7 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายภิรพัชญ์  
ปัทมาชัยวิวัฒน์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2.คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
2) มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ)  

๗) จบการศึกษา - มี
งานท า สามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
(ได้รับการแนะแนว
อย่างถูกต้องและรอบ
ด้าน)  

- 2,000 2,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

8 โครงการค่ายรักษ์
ศิลป์ล้านนา 

นางสาว
ณัฐณัญญา  เร่ง
เร็ว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

1  การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๒) ทักษะชีวิต 

 ๕) ทัศนคติ  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

170,000 200,000 200,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

9 โครงการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

นายณรงค์ฤทธิ์  
ธนะจันทร์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓) การบริหาร
สถานศึกษา  

๔) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  

๕) การสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชน 

 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

10 โครงการจ้างครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา 
(จีน+อังกฤษ) 

นางสาว
กัญญาณี  ชวา
เขียว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

ด้านที่ ๓ ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑) ครูครบชั้นเรียน 
ตรงสาขาวิชา มี
บุคลากร ธุรการ และ
นักการภารโรง และ
ครูมีทักษะวิชาชีพ  

๔) ภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๒ 
ภาษา ไทยและ
อังกฤษ) 

 

500,000 500,000 500,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

11 โครงการนิเทศการศึกษา นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พั ฒ น าแ ล ะป รั บ ป รุ งก า ร
จัดการเรียนรู้ 
 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๓) การบริหาร
สถานศึกษา  

ด้านที่ ๓ ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๗) การพัฒนาตนเอง
แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  

 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

12 โครงการประชุม
ผู้ปกครองสัมพันธ์ 

นางสาว
ณัฐณัญญษ  เร่ง
เร็ว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พั ฒ น าแ ล ะป รั บ ป รุ งก า ร
จัดการเรียนรู้ 
 

6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๔) การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  

๕) การสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชน 

ด้านที ่๕ การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/ศาสน
สถานอื่นๆ รัฐ และ
โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนในการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โรงเรียน
คุณภาพประจ าอ าเภอ 
และโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าจังหวัด 

 

8,000 8,000 8,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

13 โครงการจิตอาสา นายวาสิงหน 
วิไลรัตน์ 

โครงการ
ใหม่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี (Moral 
Quotient) ตามค่านิยม ๑๒ 
ประการ  

ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/ศาสน
สถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน 
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
ในการ พัฒนาโรงเรียน 

5,000 5,000 5,000 

14 โครงการพัฒนากลุ่มงาน
อ านวยการ  

นางวินนา  
เทพค า 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ   
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวชิา 
มีบุคลากร ธุรการ และนักการ
ภารโรง และครูมีทักษะวชิาชีพ  
๓) การบริหารสถานศึกษา  

ด้านที่ ๓ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

25,000 25,000 25,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

15 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสาวชาลิ
ตา  ยศลาภ
ใหญ ่

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ   
2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 
2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

ด้านที่ ๓ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒) หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

3,000 3,000 3,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

16 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

นางสาว 
วัลยา  นา
สาร 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ   
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๗) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ด้านที่ ๓ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๘) ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ด้านที่ ๔ นักเรยีน 

9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของโรงเรียน
คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

17 โครงการพัฒนา
คุณภาพจัด
การศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม 

นายกิตติภณ  
ค าลือ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

 

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน 

๖) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ  

ด้านที่ ๔ นักเรียน 
๒) ทักษะชีวิต (ผ่านระบวนการ
ลูกเสือ)  
๓) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๗) จบการศึกษา - มีงานท า
สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับ
การแนะแนวอย่างถูกต้องและรอบ
ด้าน) 

2,000 2,000 2,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

18 โครงการพัฒนางาน
แนะแนวให้มีความ
เข้มแข็ง 

นางกัญญา วงศ์
ใหญ ์

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 2) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3) ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  4) มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 
๓) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๗) จบการศึกษา - มีงานท า 
สามารถประกอบอาชีพได้ 
(ได้รับการแนะแนวอย่าง
ถูกต้องและรอบด้าน) 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

19 โครงการพัฒนาด้านสุข
ภาวะสุขศึกษาของ
นักเรียน 

นายวาสิงหน 
วิไลรัตน์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด4) มีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 
๖) พัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย 
(Physical)  

 

50,000 50,000 50,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

20 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียน 
(เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

นางสาววัลยา 
นาสาร 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 
9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

 

200,000 200,000 200,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท 
สอดคล้องตาม

ตัวช้ีวัด 

สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
สอดคล้องกับผลผลิตของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

21 โครงการ
พัฒนาครู
ศตวรรษที่ 
21 

นายณรงฤทธิ์  
ธนะจันทร์ 

โครงการ
ใหม่ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

ด้านที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๑) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากร 
ธุรการ และนักการภารโรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ  

๒) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้  

๓) การจัดการชั้นเรียน  

๔) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา 
ไทยและอังกฤษ) 

๕) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมี
ศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนใน
ชั้นได้เป็นรายบุคคล 

6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน  

๗) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๘) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

100,000 100,000 100,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

22 โครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

นางณัฐชาภร วรรณ
ทอง  

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

      ๑) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
(Intelligence 
Quotient)  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑  

 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

23 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวพนิดา 
ดวงทิพย์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน๗) 
จบการศึกษา - มีงาน
ท า สามารถประกอบ
อาชีพได้ (ได้รับการ
แนะแนวอย่างถูกต้อง
และรอบด้าน)  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

24 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวพิมพ์
ลักษณ์ ใจแก้ว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่ านกระบวนการคิ ดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๘) ภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๓ 
ภาษา ๑.ไทย ๒.
อังกฤษ ต.จีน/ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส)  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

 

25,000 25,000 25,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

25 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

นายรงณ์ชัย  สืบ
แสน 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

      ๑) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

     2) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3. การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๘) ภาษาและการสื่อสาร 
(อย่างน้อย ๓ ภาษา ๑.
ไทย ๒.อังกฤษ ต.จีน/
ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  

๑๐) มีทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

26 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

นางอัสมากรณ์ 
เกตุวีระพงศ์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
(Intelligence 
Quotient) 

๑๐) มีทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

 

23,000 25,000 25,000 
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1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

27 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

นายวาสิงหน 
วิไลรัตน์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

๖) พัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย 
(Physical)  

 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

28 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

นายอาณัญ  
อินสมบัติ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

๕) ทัศนคติ 
(Attitude)  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

29 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
นักเรียน 

นางสาวชาลิ
ตา  ยศลาภ
ใหญ ่

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

            ๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

   3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

  4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี 
(Moral Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ)  

๓) พัฒนาการทาง
สติปัญญา (Intelligence 
Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๖) พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย (Physical)  

๗) จบการศึกษา - มีงาน

50,000 50,000 50,000 
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 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

  1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

  3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

  4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจติสังคม 

ท า สามารถประกอบ
อาชีพได้ (ได้รับการแนะ
แนวอย่างถูกต้องและรอบ
ด้าน)  

๘) ภาษาและการสื่อสาร 
(อย่างน้อย ๓ ภาษา ๑.
ไทย ๒.อังกฤษ ต.จีน/
ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  

9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

30 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นางกัญญา  
วงค์ใหญ่  

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

  1) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

   2) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

 ๕) ทัศนคติ 
(Attitude)  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

31 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางกัญญา  
วงค์ใหญ่ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 

๔) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

๕) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน 

ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถาน
อ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน เข้ามามี
ส่วนร่วมและสนับสนุนในการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ และโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าจังหวัด 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

32 โครงการโรงเรียน
ธนาคาร 

นางสาวกัญญา
ณัฐ  เก่งการ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/
ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ 
และโรงเรียน เข้ามามี
ส่วนร่วมและสนับสนุน
ในการ พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ และโรงเรียน
คุณภาพประจ าจังหวัด 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

33 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

นางอัสมา
กรณ์  เกตุวี
ระพงศ์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๕) โภชนาการและ
สุขภาพ  

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๖) พัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย 
(Physical)  

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

21,000 25,000 25,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

34 โครงการโรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา 

นายสาวพนิดา  
ดวงทิพย์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) อาคารสถานที่  

๒) ระบบ
สาธารณูปโภค  

๓) สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

 

503,000 500,000 500,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

35 โครงการโรงเรียนสีขาว นายรงณ์ชัย  สืบ
แสน 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๓) สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

๔) ระบบการป้องกัน
และระบบความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี 
(Moral Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/
ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ 
และโรงเรียน เข้ามามี

20,000 20,000 20,000 
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 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ส่วนร่วมและสนับสนุน
ในการ พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ และโรงเรียน
คุณภาพประจ าจังหวัด 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

36 โครงการโรงเรียน
สุจริตวิถีพุทธ 
ส่งเสริมคุณธรรม 

นางจิรสุดา ปั๋น
โตน 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

1  การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ 
(Attitude) 

- 2,000 2,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของโรงเรียน
คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

37 โครงการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

นางสาวชาลิ
ตา  ยศลาภ
ใหญ ่

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๗) จบการศึกษา - มีงานท า สามารถ
ประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนว
อย่างถูกต้องและรอบด้าน)  

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค ์

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

38 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

นางสาว
กัญญาณี ชวา
เขียว 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

 ๒) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

 3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

2. การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

5. การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ (Attitude) 
๗) จบการศึกษา - มีงานท า 
สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับ
การแนะแนวอย่างถูกต้องและ
รอบด้าน)  

๘) ภาษาและการสื่อสาร (อย่าง
น้อย ๓ ภาษา ๑.ไทย ๒.อังกฤษ 
ต.จีน/ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  

 
9) เด็กเก่ง ICT 

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนใน

630,000 650,000 650,000 
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การสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ศตวรรษท่ี ๒๑  
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

39 โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
และพัฒนา
ห้องสมุด 

นางสาวนภัสสร  
อินสมบัติ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๘) ภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๓ 
ภาษา ๑.ไทย ๒.
อังกฤษ ต.จีน/ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส)  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) อาคารสถานที่  

๓) สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

5,000 5,000 5,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

40 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ความสามารถ
ด้านการอ่าน การ
เขียน 

นางสาวน
ภัสสร  อิน
สมบัติ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 ๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

3. การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๓) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient)  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

๘) ภาษาและการสื่อสาร (อย่าง
น้อย ๓ ภาษา ๑.ไทย ๒.อังกฤษ 
ต.จีน/ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค ์

30,000 30,000 30,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

41 โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพผู้เรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์ 

นายอรัญ  อิน
สมบัติ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

5,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

42 โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

นายวัฒนา ค า
จ้อย 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

5. การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านที่ ๑ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓) สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 

- 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

43 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ 

นายจักร
พงษ์  
แก้วตา 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

3. การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ)  

 

50,000 50,000 50,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับ
ผลผลิตของโรงเรียน

คุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

44 โครงการพัฒนากลุ่มงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายวาสิงหน  
วิไลรัตน์ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 
 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมือง
ดี (Moral 
Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

 ๕) ทัศนคติ 
(Attitude)  

๑๐) มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านที่ ๕ การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

1) เอกชน บ้าน วัด/

5,500 8,000 8,000 
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ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ 
และโรงเรียน เข้ามามี
ส่วนร่วมและ
สนับสนุนในการ 
พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าอ าเภอ และ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าจังหวัด 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

45 โครงการพัฒนางาน
บุคลากร 

นายวงศพัทธ์  
วังวล 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ด้านที่ ๓ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑) ครูครบชั้นเรียน ตรง
สาขาวิชา มีบุคลากร 
ธุรการ และนักการภารโรง 
และครูมีทักษะวิชาชีพ  

๒) หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้  

๓) การจัดการชั้นเรียน  

๔) ภาษาและการสื่อสาร 
(อย่างน้อย ๒ ภาษา ไทย
และอังกฤษ) 

๕) การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครูมี
ศักยภาพในการแยก

15,000 20,000 20,000 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หน้า 117 
 

ความสามารถของนักเรียน
ในชั้นได้เป็นรายบุคคล 

6) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน  

๗) การพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๘) ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน และ
การค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิตของ
โรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

47 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรม
สภานักเรียน 

นางสาว 
อรภิญญา  
อริยธเนศ 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี 
(Moral Quotient) ตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๔) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ (Attitude)  

๑๐) มีทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

๑๑) รักการเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค ์

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

48 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน 

นายนันท์ธร  
ใจเย็น 

ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

ด้านที่ ๔ นักเรยีน 

๓) พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
(Intelligence 
Quotient)  

๔) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

 ๕) ทัศนคติ 
(Attitude) 

10,000 10,000 10,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

49 โครงการ To be 
number one 

นายอนุพันธ์  
มุสิกะ 

โครงการ
ใหม่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 
3. การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี 
(Moral Quotient) 
ตามค่านิยม ๑๒ 
ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ)  

 

20,000 20,000 20,000 
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ที ่ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภท สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับผลผลิต
ของโรงเรียนคุณภาพ 

งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 

50 โครงการ Pisa 
ภาษาไทย 

นางวินนา  
เทพค า 

โครงการ
ใหม่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ3.1  จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 
3. การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ด้านที่ ๔ นักเรียน 

1) ความเป็นพลเมืองดี 
(Moral Quotient) 
ตามค่านิยม ๑๒ 
ประการ  

๒) ทักษะชีวิต (ผ่าน
กระบวนการลูกเสือ)  

 

5,000 5,000 5,000 

50          

รวมทั้งหมด 2,757,500 2,834,000 2,839,000 
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ส่วนที่  ๖ 
การก ากับติดตามประเมินและรายงาน 

          โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาการโรงเรียนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
บริหารโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามหลายโครงการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมและได้รับการ
คัดเลือกอาทิเช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผน และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดการด าเนินงานประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
           1.  การก ากับ ติดตาม โดยก าหนดวางโครงสร้างและระบบการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน มีห้วงระยะเวลาในการก ากับ ติดตาม คือ ก ากับ ติดตาม ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม คือ แบบ
ก ากับ ติดตาม แผนการใช้เงิน  
           2.  การประเมินผล มีการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบ
ประเมินโครงการและสรุปโครงการ 
          3.  การรายงานผล  ผูร้ับผิดชอบโครงการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน
ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ แบบรายงานผลโครงการ 
 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนหลายๆด้าน ดังนี้ 
 

๑. ด้านนักเรียน(Student) โรงเรียนต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีทักษะในการด ารงชีวิต  มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักรัก อนุรักษ์ ตระหนัก และหวงแหนในวัฒนธรรมความเป็น
ไทย 

๒. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน (Internal  Process) โรงเรียนต้องมี 
การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดการศึกษามีการประกัน
คุณภาพ  และมีการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเปน็ระบบ 

๓. ด้านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning  &  Growth) โรงเรียนต้องมี 
การพัฒนาไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู รวมไปถึงผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 

๔. ด้านงบประมาณและทรัพยากร  โรงเรียนต้องมีการพัฒนาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
อย่างคุ้มค่า  มีการสร้างภาคีเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า องค์กรท้องถิ่น ผู้อุปถัมภ์จากหน่วยงานภายนอกและภายในทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน 
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑. ขั้นเตรียมการ 
๑.๑การสร้างความเข้าใจ,  สร้างความตระหนัก 

-  จัดให้มีการประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ 
มาตรฐานสากล, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ให้แก่คณะคร ู 
บุคลากร  นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 

-  ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล,  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและ
คนในชุมชน  เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะต้องช่วยกันพัฒนาทั้งสามด้านไปพร้อมๆ กัน 

-  จัดให้มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐานสากล สถานศึกษา 
ที่มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิตของผู้เรียน และโรงเรียนที่มีความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๑.๒ ตั้งทีมพัฒนาโรงเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
๑) คณะกรรมการอ านวยการ 
๒) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓) คณะกรรมการพัฒนา  ICT 
๔) คณะกรรมการระดมทรัพยากร 
๕) คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
๖) คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
๗) คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 

๒. ขั้นการวิเคราะห์ 
- ตรวจสอบสภาพโรงเรียน  และความต้องการของทุกฝ่าย 

โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพโรงเรียน  และความต้องการของนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  และบุคลากร  เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการ
พัฒนาและมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล, การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กระบวนการ  SWOT 

๓. ขั้นการวางแผน 
- จัดท าแผนกลยุทธ์  โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา  แนวทางในการพัฒนา 
- จัดท าโครงการ  กิจกรรมการพัฒนางาน 
- ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของการพัฒนา 
- ก าหนดการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
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๔. ขั้นการปฏิบัติตามแผน 
โรงเรียนได้มีการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การพัฒนาระบบ  ICTประกอบด้วย 
๑)  การพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
๒) จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับอัตราส่วนของนักเรียน 
๓) ปรับปรุงพฒันาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

   ๔.๒ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
๑)  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
๒) ห้องปฏิบัติการเคมี 
๓) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
๔) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๕) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๖) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีววิทยา 
๗) ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 
๘) ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
๙) ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย 
๑๐) ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑๑) ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระศิลปะ 
๑๒) ห้องสืบค้นข้อมูล 

 
   ๔.๓ การพัฒนาระบบในห้องปฏิบัติการ 
        ๑) ใช้โปรแกรมช่วยสอนในห้องปฏิบัติการ 
        ๒) ใช้โปรแกรมช่วยสอนในห้องปฏิบัติการ 
        ๓) ใช้โปรแกรมและสื่อช่วยสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษา   
        4) ใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ เช่น จากเว็บไซต์และ ระบบ Google App For 
Education (DLIT) เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

    5) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์  Hardware 
 

   ๔.๔ การพัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้น 
๑) จัดหาและติดตั้งโปรแกรม  E – Library 
๒) จัดหาและติดตั้งเครือข่ายทั้งในและนอก 
๓) จัดระบบเครือข่ายทั้งในและนอก 
๔) จัดสถานที่และบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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   ๔.๕ พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  ทั้งในและนอกห้องเรียน : สะอาด  
ร่มรื่น  เป็นแหล่งเรียนรู้  น่าอยู่ น่าเรียน 
 
   ๔.๖ พัฒนาบุคลากร 

๑) สร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับความจ าเป็นและความส าคัญในการ 
พัฒนาตนเองทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒) จัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาครู  ได้แก่   
ความสามารถหรือทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและความสามารถในการใช้  ICT  เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเอง  โดยการอบรม   
สัมมนา  และศึกษาดูงาน 

๔.๗ การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครือข่าย 
๑) จัดท าแผน  โครงงาน  เสนอหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณและ
เครือข่ายการพัฒนา 
๒) ติดต่อประสานงาน  เร่งหาผู้อุปถัมภ์ 

 
๔.๘ พัฒนาการปฏิรูปการเรยีนรู้ 

   ๑) ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๒) การปฏิบัติจริง  น าไปประยุกต์ใช้  และมีทักษะในการด ารงชีวิต  และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 
   ๓) ส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
   ๔) ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๔.๙ การพัฒนาหลักสูตร 
๑) กระบวนการจัดท าหลักสูตรและบริหารหลักสูตร  โดยความสนับสนุน 

และร่วมมือจากนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และกรรมการสถานศึกษา 
๒) หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓) มีกระบวนการบูรณาการ 
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ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบ  ICT 
ผลจากการพัฒนาระบบ  ICT  มีดังนี ้
 ๑) มีการใช้ระบบ  Lan และ เครือข่ายไร้สาย Wireless   

 ๒) มีการใช้ระบบเครือข่ายจากบริษัทภายนอกซึ่งท าให้ความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมีความสามารถอยู่
ในระดับดี 

๓) มีการใช้  E-School  ในระบบบริหารจัดการ 
  ๔) มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  และการท างานจ านวน 90 เครื่อง 

๕) มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง 
๖) มีการพัฒนา Web site  ของโรงเรียน : cmw.ac.th 
 

๒.  การพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ผลจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววิทยา,  ห้องปฏิบัติการเคมี  และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   

มีดังนี้ 
๑) มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลห้องละ 1 เครื่อง 
๒) มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ LCD ห้องละ ๑ ชุด 
๓) มี  Software  และสื่อช่วยสอน   
๔) มีโต๊ะปฏิบัติการที่เหมาะสม 
๕) มีบรรยากาศของการเรียนรู้ 

ผลจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีดังนี้ 
๑) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  จ านวน  ๒ ห้องเรียน 
๒) มีคอมพิวเตอร์จ านวนห้องละ  3๐ เครื่อง 
๓) มีเครื่องโปรเจคเตอร์และจอ LCD ห้องละ  ๑ ชุด 
๔) มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
๕) มีห้องสืบค้นข้อมูล 2 ห้อง 

ผลจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  มีดังนี้ 
๑) มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูล จ านวน 1 เครื่อง 
๒) มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ๑ ชุด 
๓) มี  Software  โปรแกรมช่วยสอน   
๔) มีบรรยากาศของการเรียนรู้ 

ผลจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา  มีดังนี้ 
  ๑) มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานฝึกทักษะต่าง ๆ จ านวน 1 เครื่อง 

๒) มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ๑ ชุด 
๓) มี  Software  โปรแกรมและสื่อช่วยสอน   
๔) มีบรรยากาศของการเรียนรู้ 
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 ๓. การพัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้น 
 ผลจากการพัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้น  มีดังนี้ 

๑) มีการใช้โปรแกรม  E – Library  ในการสืบค้น  ยืม– คืน หนังสือ  เป็นต้น 
๒) มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นขอ้มูลและใช้ในโปรแกรมห้องสมุด  

จ านวน  ๒๐ เครื่อง 
  ๓) มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 ๔. การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
ผลจากการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  มีดังนี้ 

๑) มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒) มีอาคารเรียนใหม่ ได้แก่ อาคาร 3 และ อาคาร 4 
๓) ต่อเติมอาคารเรียนศิลปะ 
๔) มีฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
๕) มีสวนหย่อมระหว่างอาคาร ๑ ,  อาคาร ๒  และหน้าศาลาจริยธรรม 
๖) อาคารเรียนและอาคารประกอบการอ่ืน ๆ ใหม่ขึ้น ได้แก่ โรงอาหารใหม่ 
๗) มีห้องโสตทัศนศึกษาใหม่ (ห้องอัญชัน) 
๘) มีสวนหย่อมหน้าอาคาร ๑ ทีส่วยงามข้ึน 
๙) นักเรียนมีที่พักผ่อนเพิ่มมากข้ึน 
๑๐) ถนนด้านหน้าอาคาร ๒หน้าห้องวิชาการดีข้ึน 
๑๑) มีถนนคอนกรีตด้านหน้าหอประชุม 
๑๒) มีถนนทางเข้าจากหน้าประตูโรงเรียนถึงหอประชุมกว้างขวางมากข้ึน 
๑๓) ด้านหลังอัฒจันทร์มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามข้ึน 
๑๔) ห้องสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
๑๕) มีสวนหย่อมพร้อมรั้วด้านหน้าประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน 
๑๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ าของโรงเรียน 
๑๗) สร้างรั้วโรงเรียน 
๑๘) สร้างสนามฟุตซอล 
๑๙) ปูพื้นโรงอาหารใหม่ 
๒๐) เพ่ิมห้องรับรองในหอประชุมโรงเรียนเพิ่มอีก ๑ ห้อง 
๒๑) สร้างหลังคาเชื่อมทางเดินระหว่างอาคาร 
22) ต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์เพ่ิม 
23) ห้องน้ าด้านข้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง 
24) รื้อถอนบ้านพักครู และนักการจ านวน  2  หลัง 
25) หอ้งส าหรับฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง 
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 ๕. การพัฒนาบุคลากร  ผลจากการพัฒนาบุคลากร  มีดังนี้ 
๑) ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
๒) ครูสามารถใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
๓) ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการวัดผล  ประเมินผลตามสภาพจริง 
๔) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕) ครูสามารถเป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนได้ 
 

๖. การระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครือข่าย 
 ผลจากการระดมทรัพยากรและการสร้างภาคีเครือข่าย  มีดังนี้ 

๑)  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ผู้ปกครองนักเรียน  ชมรมศิษย์เก่าองค์กรส่วน
ท้องถิ่น ผู้อุปถัมภ์จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  เทศบาลต าบลเชียงม่วน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นต้น 

๒) ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนคือ  บริษัทบ้านปู  จ ากัด  มหาชน 
๓) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๔) โรงเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

๗. การพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ ผลจากการปฏิรูปการเรียนรู้  มีดังนี้ 
๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
๓) นักเรียนมีผลงานทางด้าน  ICT  เพ่ิมมากข้ึน 
๔) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มากขึ้น 
๕) นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
๖) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
๗) นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘) นักเรยีนเป็นคนดีและมีคุณธรรม 
๙) นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้  IT เป็นเครื่องมือใน 

การเรียนรู้ 
๑๐) นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยปฏิบัติตนตามความเป็นไทยรักและ 

ภูมิใจในท้องถิ่น 
  ๑๑) นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต            
๑๒) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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๘. การพัฒนาหลักสูตร 
ผลจากการพัฒนาหลักสูตร  มีดังนี้ 

๑) มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๒) มีการบูรณาการเนื้อหาของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
๓) มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนมากขึ้น 
๔) มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัด 

ความสามารถ 
 
 

ผลส าเร็จที่โรงเรียนได้รับจากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล, หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
แล้ว  ซึ่งมีจุดเด่นคือ การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม  การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว  สรุปผลการพัฒนาดังนี้ 

๑. ด้านนักเรียน  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้โดยตนเอง  สามารถใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง  มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน)
ในการสื่อสาร นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการพัฒนาในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตทั้งของตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข มีการเตรียมความพร้อม
ในการที่จะเข้าสู่ประชาอาเซียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะในการท างาน
รู้จักการด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  มีความรักและหวงแหนในประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๒. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
คล่องตัว มีการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  มีบรรยากาศของการ
ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  นักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการท างานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับของชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี หรือในด้านของการมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งผู้ปกครอง 
นักเรียน และครู ในปีการศึกษา๒๕๕๖  มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่นมีการบูรณาการการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิต อัตรานักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้แก่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นอีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากชุมชนเป็นอย่างดี   

        ๓. ด้านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา   ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลา เกิดทักษะจากการท างานและพัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มที่   ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ทน าเสนองานผ่านระบบไอซีที ที่เหมาะสมและเพียงพอกับอัตราส่วน มีการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 
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๔. ด้านงบประมาณและทรัพยากร  โรงเรียนมีระบบภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง  
ผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า พ่ีเลี้ยง องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษานิเทศ มีผู้อุปถัมภ์ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และวางแผนการใช้งบประมาณ มีการตรวจสอบให้
เป็นไปตามแผนงาน  โครงการและกิจกรรม  ครูสามารถปฏิบัติงานตรงตามความรู้ ความสามารถ จนท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ 
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