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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 2 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด 
เชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์ 053-763383 โทรสาร
053-763383 e-mail : hr.school@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
บนพ้ืนที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งของแผนกประถมศึกษามีเนื้อที่  11 ไร่   และแปลงที่ 2 เป็นที่ตั้งของ
แผนกมัธยมศึกษา มีเนื้อที่  27 ไร่  
 เขตพ้ืนที่บริการในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน   ได้แก่ 

- หมู่ที่ 1   บ้านห้วยน้ าขุ่น   

- หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่สามัคคี 

- หมู่ที่ 15  บ้านปางพระราชทาน 

- หมู่ที่ 17 บ้านห้วยน้ าขุ่น   

- หมู่ที่ 18 บ้านห้วยน้ าขุ่น 
พ้ืนที่บริการในระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วยหมู่บ้านในต าบลแม่ฟ้าหลวง ทุกหมู่บ้าน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย  เริ่มเปิดท าการสอนในลักษณะของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  
พ.ศ. 2507 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 61 ใช้โรงเรียนที่สอนภาษาจีนของหมู่บ้านใน
ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ยูนาน  ไทยใหญ่ และชาวเขาเผ่าอา
ข่าต่อมา  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2520  กรมต ารวจได้โอนโรงเรียนแห่งนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  และแต่งตั้ง นายอนงค์  กาศทิพย์  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  และได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมายังสถานที่
ปัจจุบันในปี พ .ศ. 2522 โรงเรียนได้พัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นตามล าดับ และได้เปิดขยายโอกาสทาง
การศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี การศึกษา 2536 
 ในปีการศึกษา 2547 ได้ขยายการจัดการศึกษาถึงช่วงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เพ่ือรองรับ
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงและในปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เรียนแห่งใหม่เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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สนามบินแม่ฟา้หลวง 

 

อ.แม่จัน   จ.เชียงราย 

บ้านห้วยไคร ้

ทางข้ึนโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
แผนกมัธยม 

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
แผนกประถม 

อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

N 

อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 
แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายศุภโชค  ปิยะสันติ์ 

โทรศัพท์  084-1518181   e-mail  spiyasant@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กฝ.ด. การวิจัยและพัฒนา

การศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   1 พฤษภาคม  2547   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี  

ที ่ ชื่อ-สกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 ส.ต.ต พรชัย  เหมือนวงค์ธรรม 1 ธ.ค. 07 – 13 ก.พ. 20 
2 นายอนงค์  กาศทิพย์ 14 ก.พ. 20 - 
3 นายเฉย  เทพทิพย์  
4 นายอนงค์  กาศทิพย์  - 22 มิ.ย. 35 
5 นายบุญช่วย  เนาว์ชมพู 23 มิ.ย. 35  - 30 ก.ย. 46 
6 นายสมศักดิ์  พ่วงท่าโก 1 ต.ค. 46  - 30 เม.ย. 47 
7 นายศุภโชค  ปิยะสันติ์ 1 พ.ค. 47  - ปัจจุบัน 

 
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

   ที ่ ชื่อ-สกุล ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายสมาน  มณีขัติ 20ส.ค. 37 – 8ม.ค.38 
2 นายพิสิษฐ์  ปริญญา 22 ก.ย. 38 -9 ต.ค. 40   
3 นายชูชาติ  ปิงไร่ม่วง 10 ต.ค. 40 – 10 เม.ย. 43  
4 นายอนันต์  ขันสิงหา 16 ส.ค. 44- 16มี.ค.45 
5 นางกรกรช  ไชยประเสริฐ 25เม.ย. 46  - 31พ.ค. 48 
6 นายกรวิทชญ์   ธุวะค า 1 มิ.ย. 48  - 16พ.ค. 49 
7 นายนเรศ  เครือประดิษฐ์ 2 พ.ค. 49 – 14 ก.ค. 51 
8 นายมงคลชัย  คนชม 2 พ.ค. 49 – 16 ก.ค. 52 
9 นายถนอม  จันธิมา 17 ก.ค. 52 – 22 ธ.ค.54 
10 นายสมพร  พีระวงศ์    23 ธ.ค. 54  - 31 พ.ค.61 
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3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ      แผนกประถม………163………คน 
              แผนกมัธยม  ..........322.......คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……485………คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.1  1 4 5 5 
อ.2  5 3 8 8 
อ.3  3 7 10 10 
รวม 1 15 12 27  
ป.1 1 13 12 25 25 
ป.2 1 9 10 19 19 
ป.3 1 11 11 22 22 
ป.4 1 10 13 23 23 
ป.5 1 10 14 24 24 
ป.6 1 14 10 24 24 
รวม 6 67 70 137  
ม.1/1 1 10 17 27 27 
ม.1/2 1 13 14 27 27 
ม.2/1 1 21 12 33 33 
ม.2/2 1 20 15 35 35 
ม.3/1 1 11 15 26 26 
ม.3/2 1 13 12 25 25 
รวม 6 88 85 173  
ม.4/1 1 9 14 23 23 
ม.4/2 1 23 7 30 30 
ม.5/1 1 5 17 22 22 
ม.5/2 1 16 7 23 23 
ม.6/1 1 6 20 26 26 
ม.6/2 1 11 13 24 24 
รวม 6 70 78 148  

รวมทั้งหมด 19 240 245 485  
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  3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  485 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 485 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 485 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 455
คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 35 คน   คิดเป็นร้อยละ 7.22 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  20 คน   คิดเป็นร้อยละ 4.12 
 7)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 7 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.44 
 8)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  4 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.82 
 9)   สถิติการขาดเรียน 15 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.09 
 10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  15  คน   คิดเป็นร้อยละ  3.09 
 11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.2 (อ.3-สช.)   จ านวน   14 คน      คิดเป็นร้อยละ 100 
  ป.6   จ านวน   17 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
  ม.3   จ านวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.06 
  ม.6              จ านวน  37 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.37 
 12) อัตราส่วนครู : นักเรียน 
  อนุบาล    จ านวนนักเรียน 27 คน   =  1:27  / ครู 1 คน 
  ประถมศึกษา   จ านวนนักเรียน 137 คน  =  1:12  / คร ู11 คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวนนักเรียน  173 คน  =  1:14  / ครู 12 คน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนักเรียน 148 คน  =  1:15 / ครู 10 คน 
 13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 485 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 485 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 485 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 485 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 472 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.32 
 18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
445 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.75 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 485 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

1 นายศุภโชค  ปิยะสันติ ์ 51 27 ปี ผู้อ านวยการ กฝ.ด. วิจัยและพัฒนาการศึกษา - 

2 นางรีนา  พ่วงท่าโก 59 38 ปี ครู คศ. 3 ค.บ. ประถมศึกษา อ.1,ป.4-6 

3 นางขวัญจิตร  จันทิพย ์ 52 27 ปี ครู คศ. 3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล2-3 

4 น.ส.นวลจันทร์  ช่ืนชม 60 42 ปี ครู คศ.3 ศษ.บ ประถมศึกษา ม.1-3 

5 นางพานิต  สันฝั้น 58 34 ปี ครู คศ.3 ศษ.บ ภาษาไทย ม.1-3 

6 นางดวงพร  ซาวค าเขตต ์ 57 33 ปี ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ม.1-3 

7 นางกุหลาบ  เกิดสิน 44  18 ปี ครู คศ.3 ศษ.บ. ศิลปศึกษา ม.1-6 

8 น.ส.วิลาวลัย์  อุ่นนันกาศ 50 15 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.4-6 

9 นางทศพร  สมยง 40 12 ปี ครูคศ.2 วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ ม.4-6 

10 นายพนม  สมยง 39 12 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.2,4,6 

11 นายปฐวี แสงยาสมุทร 38 14 ปี ครูคศ.1 คษ.ม. หลักสูตรการสอนภาษาไทย ม.4-6 

12 นายวัฒนา  พรมมินทร ์ 41 12 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา ป.4-6 

13 นางจันจิรา  ชัยภูวนารถ 36 9 ปี ครูคศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.4-6 

14 นางรุ่งทิวา  จันทาพูน 40 8 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม การบริหารการศึกษา ม.4-6 

15 นายวัชรินทร์  ฤทธิรักษ ์ 36 9 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.1-6 

16 นางสาวอรนภา  พุทธวรรณ 32 6 ปี ครูคศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ป.1-6 

17 นายสุรศักดิ์  คีรผีดุงธรรม 31 6 ปี ครูคศ.1 ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.1-3 

18 นางสาวบุษกร  อินลังกา 36 5 ปี ครูคศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ประถม,มัธยม 

19 นายวัชรินทร์  บัวอ่ิน 41 8 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.4-6 

20 นางสาวณัฐชยา  ปันก่อ 38 3 ปี ครูคศ.1 คบ. สังคมศึกษา ป.1 

21 นางกัญญาวีร์  ทองค า 39 3 ปี ครูคศ.1 คบ. การศึกษาปฐมวัย ป.2 

22 นางสาวธมลวรรณ  มากปรางค์ 30 6 ปี ครูคศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.4-6 

23 นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร 53 15 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ป.1-6 

24 นายชาญชัย  ก้อใจ 37 10 ปี ครูคศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.3-5 

25 นางสาวภิญประภา  ใจทน 29 2 ปี ครูผู้ช่วย คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์ ม.4-6 

26 นายธนันชัย  ใจคล่องแคล่ว 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ฟิสิกส์ ป.1-6 
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27 นายมนตรี  ค าเงิน 24 - ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ป.1-6 

28 นายมงคล  ดลิกอุดมฤกษ ์ 28 2 ปี ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ ม.1-3 
 

 มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก.................24...................คน (85.71%) 
 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด.....................4....................คน (14.29%) 

 
 
 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางลัดดาวลัย์  ไสยวรรณ ์ 47 24 ปี ค.บ. 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
ป.4-6 

งบโครงการ
พัฒนาดอยตุง 

2 นายสยาม ปงอ้อค า 39 11 ปี ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ม.4-6 
งบขาดแคลนครู

ขั้นวิกฤต 

3 นายสุธี  วงศ์ค าปัน 33 6  ปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1-3 
งบโครงการ

พัฒนาดอยตุง 

4 นายอนุชิต   พรานกวาง 30  1 ปี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ม.4-6 
งบโครงการ

พัฒนาดอยตุง 

5 นายเฉลมิพล  แก้วประเสริฐ 32 6 ปี ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ ม.1-6 
งบโครงการ

พัฒนาดอยตุง 

6 นางสาวปียาภรณ์ ก่ิงแก้ว 36 1 ปี บธ.บ บริหารธรุกิจ ป.1-ป.3 
ครูพี่เลีย้งเด็ก

พิการ 

7 นายพุฒินาท  ปินใจ 32 4 ปี บช.บ. การบัญชี ม.4-6 
งบโครงการ

พัฒนาดอยตุง 

8 นางสาววนัดดา  ปัญญาทิพย ์ 24 - บธ.บ การจัดการทั่วไป - 
งบครูธุรการ

สพฐ. 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 แผนกประถม 

อาคารเรียนจ านวน ….3....   หลัง อาคารประกอบจ านวน …...3......หลัง บ้านพักครู....3....หลัง
ส้วม…4...หลัง  สระว่ายน้ า....-.....สระ   สนามเด็กเล่น.....1....สนาม   สนามวอลเลย์บอล…1....สนาม       
สนามบาสเก็ตบอล…2..สนาม  สนามเทนนิส....-.... สนาม อื่นๆ (ระบุ) สนามตะกร้อ  ..1..สนาม 
ลานกีฬาเอนกประสงค์....1....สนาม 
 1. อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
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  1.1 อาคารเรียนแบบ  ชร.  101/31  จ านวน  1  หลัง  มี  3  ห้อง  ใช้ส าหรับ ระดับ
ประถมศึกษาและจัดส าหรับห้องพิเศษ  ได้แก่ ห้องพักครู  ห้องพัสดุ  ห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องประชุม  
  1.2 อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26 จ านวน  1 หลัง  2  ชั้น  มี  8  ห้อง  ได้ด าเนินการ
จัดเป็น ห้องเรียน  7  ห้อง  ห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์  สภาพทั่วไปได้รับการปรับปรุง  ซ่อมแซมในปี  2549 
  1.3 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จ านวน 6 ห้อง จัดเป็นห้องเรียนห้องพยาบาล   
ห้องสื่ออุปกรณ์ ห้องศิลปะ 
  1.4 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ านวน 4 ห้องเรียน 
 2.อาคารประกอบ 

2.1  อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)   1 หลัง 
  2.2 อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมใหญ่)   1 หลัง 

2.3 อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหารอนุบาล)  1 หลัง 
 3. บ้านพักครู 
  3.1  บ้านพักครูแบบสปช.  301/26    1 หลัง 

3.2 บ้านพักครูแบบสร้างเอง     1 หลัง 
3.1  บ้านพักครูแบบสปช.  304/28    1 หลัง 

 4.  ส้วมแบบมาตรฐาน 
  4.1  ชาย       12 ที่นั่ง 
  4.2  หญิง       12 ที่นัง่ 
 5.  ส้วม (สร้างเอง ,  บริจาค)  
  5.1  ครูชาย       2 ที่นั่ง 
  5.2  ครูหญิง       2 ที่นั่ง 
 

แผนกมัธยม 
อาคารเรียนจ านวน ….3....   หลัง อาคารประกอบจ านวน …...6......หลัง ส้วม…-…..หลัง 

สระว่ายน้ า......-........สระ   สนามเด็กเล่น........-.......สนาม   สนามฟุตบอล………1..……..สนาม       
สนามบาสเก็ตบอล …1….สนาม  สนามเทนนิส.......-.... สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) สนามเปตอง .... 1.... สนาม สนาม
ตะกร้อ 1 สนาม 
 1. อาคารเรียนแบบสร้างเองทรงไทยเหนือประยุกต์  สองชั้น  จ านวน  1  หลัง  (อาคารตุงเงิน)  รวม 
มี  11  ห้อง  ได้ด าเนินการจัดเป็นห้องเรียนจ านวน  10  ห้อง  และจัดให้มีห้องพักครู  1  ห้อง  และห้อง
ประชาสัมพันธ์มีห้องน้ าในอาคาร 
 2. อาคารเรียนแบบสร้างเองทรงไทยเหนือประยุกต์  สองชั้น  จ านวน 1  หลัง  (อาคารตุงค า)  รวม มี  
10  ห้อง  ได้ด าเนินการจัดเป็นห้องพิเศษ  ดังนี้  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จ านวน  2  ห้อง  และห้อง
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วิทยาศาสตร์  จ านวน  2  ห้อง  ห้องสมุดขนาด  3 ห้องเรียน  ห้องพักครู  1  ห้อง  ห้องประชุม  1  ห้อง  
ห้องบริหาร  1  ห้อง 
 3. อาคารฝึกงาน  แบบสร้างเอง  ทรงไทยเหนือประยุกต์  จ านวน  1  หลัง  มี  2  ห้องเรียนได้
ด าเนินการจัดเป็นห้องฝึกคหกรรม  และห้องฝึกงานช่างอุตสาหกรรม  และห้องน้ าส าหรับการจัดการประชุม 
 4. อาคารโรงอาหาร  แบบสร้างเองขนาด  6 × 18  เมตร  จ านวน  1  หลัง มีเก้าอ้ีในโรงอาหาร  
จ านวน  15  ชุด  ส าหรับให้นักเรียนรับประทานอาหาร 
 5. อาคารศูนย์วัฒนธรรมแบบสร้างเอง  จ านวน  1  หลัง  มี  1  ห้อง  ใช้เป็นห้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
นักเรียน (ม่อนฟ้าหลวง) 
 6. อาคารเรียนแบบสร้างเองขนาด  6 × 18 เมตร  จ านวน  1  หลัง  ใช้ในการจัดการเรียน   การสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 7. อาคารคิดถึงแม่ฟ้าหลวง  จ านวน 1 หลัง  มี  2 ห้อง  ใช้ในการจัดแสดงผลงานกาแฟ     ห้อง
พยาบาล 

8.  บ้านพักครูแบบ 205/26 จ านวน 1 หลัง 
 9. อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26 มี 1 หลัง ใช้ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 
 10. บ้านพักครูแบบ 203/27 จ านวน 1 หลัง 
 11. อาคารบริหารจัดการน้ าดื่ม (ม่อนฟ้าใส) 1 หลัง 
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สหกรณ์ 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) ของโรงเรียน ไม่รวมงบเงินเดือนข้าราชการ 
รายรับ จ านวน/

บาท 
รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 866,250 งบด าเนินการ/เงินเดือน+ค่าจ้างลูกจ้างดอยตุง 866,250 
เงินนอกงบประมาณ 
งบอุดหนุน 

1,460,900 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,460,900 

เงินนอกงบประมาณ 
งบเรียนฟรี 15 ปี 

1,522,046 งบเรียนฟรี 
   -งบกิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
   -งบค่าหนังสือเรียน 
   -งบค่าอุปกรณ์การเรียน 

1,522,046 

เงินนอกงบประมาณ 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
-อุดหนุนอาหารกลางวัน 

714,500 งบอาหารกลางวันนักเรียน 
งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

714,500 

รวมรายรับ 4,563,696 รวมรายจ่าย 4,563,696 
 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นครอบครัวชุมชนจีนไทยยูนานมีประชากร

ประมาณ 1,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนแหล่งชุมชนอาชีพหลักของชุมชน คือ 
รับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีออก
หว่า ,ปอยส่างลอง ,ผีตาโขน,ตรุษจีน,ไหว้พระจันทร์,ร านกร าโต ฯลฯ  
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ รับจ้าง  ร้อยละ  80 ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  70   ศาสนาคริสต์  ร้อยละ  30 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี 30,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 7 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
จุดแข็ง 

- โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่แก่ บุคลากรอย่างชัดเจน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการด้านคุณลักษณะดีขึ้น 

- โรงเรียนมีแผนการเรียนในระดับมัธยมที่เน้นอาชีพสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีดีท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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- บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตรงตามความถนัดและ
วิชาเอกท่ีเรียนมา 

จุดอ่อน 

- โรงเรียนมีแผนกประถม มัธยม แยกจากกันทั้งบุคลากรและสถานที่ ท าให้บริหารจัดการยาก 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้จะดีขึ้นแต่เม่ือเทียบกับระดับเขต และประเทศยังคงต้องเร่งรัดพัฒนา
ต่อไป 

- การน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมุ่งมาตรฐานยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

- โรงเรียนไม่สามารถให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงจนถึงระดับมัธยมต้นท าให้
นักเรียนที่ยากจนหลายคนประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน 

- โรงเรียนแผนกมัธยมยังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิชาชีพท าให้
ไม่สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพต่าง ๆ ได้ดีพอ 

- โรงเรียนยังขาดคุรุภัณฑ์จ าเป็นในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ คุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์งานด้านอาชีพ พาหนะขนส่งนักเรียนเพื่อไปแหล่งเรียนรู้  

- โรงเรียนยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน 
พัสดุ เจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฝึกอาชีพที่จ าเป็น ท าให้ครูต้องท างานหลาย
หน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

- โรงเรียนยังขาดพ้ืนที่ในการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักเรียน เช่น จุดน้ าดื่ม ห้องน้ า ลาน
พักผ่อน จุดแปรงฟัน 

โอกาส 

- โครงการพัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาต่อของคนในพ้ืนที่อย่างชัดเจน ช่วยจ้างบุคลากรในสาขาที่ 
โรงเรียนขาดแคลน 5 ต าแหน่งมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี ท าให้เกิดการผลักดันให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

- อบต. แม่ฟ้าหลวงและชุมชนให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุน 

- โรงเรียนอยู่ในที่ตั้งที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ระบบอินเตอร์เน็ตและการคมนาคมที่
สะดวกสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น 

อุปสรรค 

- นักเรียนบางส่วนมีปัญหาครอบครัว ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองและมีฐานะยากจน เป็นอุปสรรคต่อการ
เสริมสร้างพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน 

- นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ม . ปลาย อยู่ห่างไกลเดินทางยากล าบาก ท าให้อัตราการเรียนต่อไม่
สูงเท่าที่ควร 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช   2562 

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี   อ าเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย 

อายุ  3 - 6   ปี เวลาเรียน 
(วัน/สัปดาห์) สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 
      -  การทรงตัวและประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่
      -   การประสานสัมพันธ์  ของ
กล้ามเนื้อเล็ก 
     -  การรักษาสุขภาพ 
     -  การรักษาความปลอดภัย 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ดนตร ี
- สุนทรียภาพ 
- การเล่น 
- คุณธรรมจริยธรรม 
 

 ด้านสังคม 
- การเรยีนรู้ทางสังคม 
 

 ด้านสติปัญญา 
- การคิด 
- การใช้ภาษา 
-    การสังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ 
- จ านวน 
- มิติสมัพันธ์(พื้นที/่ระยะ) 
-      เวลา 

1)  การพัฒนาตนเอง/เรื่องราวเกีย่วกับ
ตัวเด็ก 
 

1. ปฐมนิเทศ 1 
2. ตัวเรา 1 
3. หนูน้อยน่ารัก 1 
4. เรารักความปลอดภยั  1 

 5. ห้องเรียนแสนสนุก 1 

6. กีฬาพาเพลิน 1 

2) การด ารงชีวิตในสังคม/ เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคล  และ  สถานท่ีแวดล้อม
เด็ก 
 

1. โรงเรียนของเรา 1 
2. ใส่ใจครอบครัว 1 
3. อาหารดีมีประโยชน ์ 1 
4. ชุมชนของเรา 1 

 5. บุคคลส าคัญในชุมชน 1 

6. การคมนาคม 1 
3)สิ่งแวดล้อมและโลก/ธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก 
 

1. ต้นไม้ที่รัก   1 

2. สัตว์น่ารัก 1 

3. ดิน หิน ทราย 1 

4. น้ า 1 

5. อากาศ 1 

6. ฤดูกาล (3) 3 

4)อิทธิพล  แรงจูงใจ  ความเช่ือใน 
วิถีชีวิต/สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 

1. วันส าคัญทางศาสนา 1 

2. วันส าคัญตามปฏิทิน
ของไทย (4) 

4 

3. ประเพณไีทยและ
ประเพณีชนเผ่า (2) 

2 

4. ดอยตุงบ้านเรา 1 

5. เมืองไทยท่ีรัก 1 

6. อาเซียนน่ารู ้ 1 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช   2562 (ต่อ) 

อายุ  3 - 6   ปี เวลาเรียน 
(วัน/สัปดาห์) สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 

1. กลางวัน - กลางคืน 1 

2. เครื่องมือเครื่องใช้ 1 

3. พลังงาน 1 

4. คณิตคิดสนุก 1 

5. ข่าวสารน่ารู ้ 1 

6) งานสร้างสรรค์/ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

1. สี 1 

2. ศิลปะลวดลาย 1 

3. โลกสวยด้วยมือเรา 1 

  รวม 38 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 

200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 
     คณิตศาสตร ์

200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร ์

80 80 80 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 
(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 
160 

(4นก.) 
160 
(4นก.) 

160 
(4นก.) 

320 

(8 นก.) 
    สุขศึกษาและพล
ศกึษา 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 

80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

120 

(3นก.) 
    ศิลปะ 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 

40 40 40 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 

840 840 840 840 840 840 
880 

22นก. 

880 
22 
นก. 

880 
22 
นก. 

1,640 
(41 นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
*กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรม 
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  
ตามความพร้อมและจดุเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 
ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 1,600
ช่ัวโมง 

-หน้าท่ีพลเมือง(เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

80 
(2นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 1,200 

ชั่วโมง/ปี 
รวม 3  ปีไม่น้อย
กว่า3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาฯ 

ประวัติศาสตร์ 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

สุขศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพฯ 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณ ประโยชน์ 

บูรณการในลูกเสือ-ยุวกาชาด 

10 ชั่วโมง 

บูรณการในลูกเสือ-ยุวกาชาด 

10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 ชั่วโมง 1,000 ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา(ป.1—6) ปีละ  10 ชั่วโมง รวม  6 ปี   จ านวน 60 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) น้ าหนัก/หน่วยกิจ 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท 11101 ภาษาไทย 1 200 5 

ค 11101 คณิตศาสตร์ 1 200 5 
ว 11101 วิทยาศาสตร์ 1 80 2 
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 1 

ส 11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 1 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 
ศ 11101 ศิลปศึกษา 1 20 0.5 
ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 40 1 
อ 11101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 1 ) 200 5 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 2 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 1 
จ11201 ภาษาจีน 1 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 
       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                      กิจกรรมชุมนุม 40  

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 26 
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หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) 
น้ าหนัก/หน่วยกิจ 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท12101 ภาษาไทย 2 5 5 

ค12101 คณิตศาสตร์ 2 5 5 

ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 2 2 

ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 2 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 1 1 

พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 2 

ศ12101 ศิลปศึกษา 2 0.5 2 

ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1 1 

อ12101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 2 ) 5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 2 
ส12232 หนา้ที่พลเมือง 2 1 1 

จ12201 ภาษาจีน 2 1 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 
       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                      กิจกรรมชุมนุม 40  

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 26 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) 
น้ าหนัก/หน่วยกิจ 

รายวิชาพื้นฐาน 840 21 
ท13101 ภาษาไทย 3 5 5 

ค13101 คณิตศาสตร์ 3 5 5 

ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 2 2 

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 2 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 1 1 

พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 2 

ศ13101 ศิลปศึกษา 3 0.5 2 

ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  1 1 

อ13101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 3 ) 5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 2 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3 1 1 

จ13201 ภาษาจีน 3 1 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 
       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                       กิจกรรมชุมนุม 40  

                       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,040 26 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) 
น้ าหนัก/หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 760 19 

ท14101 ภาษาไทย 4 160 4 

ค14101 คณิตศาสตร์ 4 160 4 

ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 80 2 

ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 40 1 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 40 1 

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 2 

ศ14101 ศิลปศึกษา 4 80 2 

ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 40 1 

อ14101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 4 ) 80 2 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 120 3 

ง14201 การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ 4 40 1 

ส14234 หน้าที่พลเมือง 4 40 1 

จ14201 ภาษาจีน  4 40 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                       กิจกรรมชุมนุม 40  

                       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 25 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) 
น้ าหนัก/หน่วยกิจ 

รายวิชาพื้นฐาน 800 20 

ท15101 ภาษาไทย 5 160 4 

ค15101 คณิตศาสตร์ 5 160 4 

ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 80 2 

ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 40 1 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 40 1 

พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 2 

ศ15101 ศิลปศึกษา 5 80 2 

ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 2 

อ15101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 5 ) 80 2 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 2 

ง15201 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 5 40 1 

ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                       กิจกรรมชุมนุม 40  

                       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 25 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง/ปี ) 
น้ าหนัก/หน่วยกิจ 

รายวิชาพื้นฐาน 800 20 

ท16101 ภาษาไทย 6 160 4 

ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 4 

ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 80 2 

ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 40 1 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 1 

พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 2 

ศ16101 ศิลปศึกษา 6 80 2 

ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 

อ16101 ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ 6 ) 80 2 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 80 2 

ง16201 การปลูกพืชผักสวนครัว 6 40 1 

ส16236 หน้าที่พลเมือง 6 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 

       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
       กิจกรรมแนะแนว 40 1 

       กิจกรรมนักเรียน 80 2 

                       กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด 30  

                       กิจกรรมชุมนุม 40  

                       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 25 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

120 
(3นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 
160 

(3นก.) 
160 

(3 นก.) 

160 
(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 

880 
22นก. 

880 
22 
นก. 

880 
22 
นก. 

1,640 
(41 นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
*กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรม 
ที่สถานศกึษาจัด
เพ่ิมเติม  ตามความพร้อม

และจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 
ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า 1,600
ช่ัวโมง 

-หน้าท่ีพลเมือง(เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

40 
(1นก.) 

80 
(2นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 1,200 

ชั่วโมง/ปี 

รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1........(ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......1.......(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา (นก./ชม.)  รหัสวิชา รายวิชา (นก./ชม.) 

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5/3  ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5/3 

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/3  ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/3 

ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5/3  ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 1.5/3 
ส 21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 21101 สุขศึกษา 1 0.5/1  พ 21103 สุขศึกษา 2 0.5/1 

พ 21102 พลศึกษา 1 0.5/1  พ 21104 พลศึกษา 2 0.5/1 

ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0/2  ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0/2 

ง 21101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี1 1.0/2  ง 21103 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี2 1.0/2 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/3  อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/3 
รวม 11.0/22  รวม 11.0/22 

รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับ)  รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับ) 
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1  0.5/1  ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5/1 
ส21231 หน้าที่พลเมือง1 0.5/1  ส21232 หน้าที่พลเมือง2 0.5/1 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5/1  จ21202 ภาษาจีน 2 0.5/1 
ศ21203 นาฏศิลป์พื้นเมือง1 0.5/1  ศ21204 นาฏศิลป์พื้นเมือง2 0.5/1 
ง21201 งานประดิษฐ์ 1 0.5/1  ง21201 งานประดิษฐ์ 2 0.5/1 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5  รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20   กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20 

 กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20   กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยูแ่ล้ว โดยไม่เพิม่ชั่วโมงเรียน 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปน็กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์และจัดกจิกรรม 
หมวดที ่2-4 จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2........(ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......2.......(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา (นก./ชม.)  รหัสวิชา รายวิชา (นก./ชม.) 

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5/3  ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5/3 

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/3  ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/3 

ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.5/3  ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 1.5/3 
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5/1  พ 22103 สุขศึกษา 4 0.5/1 

พ 22102 พลศึกษา 3 0.5/1  พ 22104 พลศึกษา 4 0.5/1 

ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0/2  ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0/2 

ง 22101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี3 1.0/2  ง 22102 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี4 1.0/2 

อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/3  อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/3 
รวม 11.0/22  รวม 11.0/22 

รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับ)  รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับ) 
ง 22201 คอมพิวเตอร์ 1  0.5/1  ง 22202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5/1 
ส22233 หน้าที่พลเมือง3 0.5/1  ส22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5/1 
จ22203 ภาษาจีน 3 0.5/1  จ22204 ภาษาจีน 4 0.5/1 
ง22241 ไม้ดอกไม้ประดับ 0.5/1  ง22242 ไม้ดอกเมืองหนาว 0.5/1 
ง22201 STEMสิ่งประดิษฐ์1 0.5/1  ง22202 STEMสิ่งประดิษฐ์2 0.5/1 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5  รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20   กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20 

 กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20   กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยูแ่ล้ว โดยไม่เพิม่ชั่วโมงเรียน 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปน็กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์และจัดกจิกรรม 
หมวดที ่2-4 จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....3........(ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี......3.......(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา (นก/ชม.)  รหัสวิชา รายวิชา (นก/ชม.) 

ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5/3  ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5/3 

ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5/3  ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5/3 

ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/3  ว 23102 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/3 

ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5 1.5/3  ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5/3 
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5/1  ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5/1 

พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5/1  พ 23103 สุขศึกษา 6 0.5/1 

พ 23102 พลศึกษา 5 0.5/1  พ 23104 พลศึกษา 6 0.5/1 

ศ 23101 ศิลปะ 5 1.0/2  ศ 23102 ศิลปะ 6 1.0/2 

ง 23101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี5 1.0/2  ง 23103  การงานอาชีพและเทคโนโลยี6 1.0/2 

อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/3  อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/3 
รวม 11.0/22  รวม 11.0/22 

รายวิชาเพิ่มเติม   (บงัคับ)  รายวิชาเพิ่มเติม   (บงัคับ) 
ง 23201 คอมพิวเตอร์5 0.5/1  ง 23202 คอมพิวเตอร์6 0.5/1 
ส23235 หน้าที่พลเมือง5 0.5/1  ส23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5/1 
จ23205 ภาษาจีน 5 0.5/1  จ23206 ภาษาจีน 6 0.5/1 
ง23203 เครื่องดื่มสมุนไพร 0.5/1  ง23204 ขนมไทย 0.5/1 
ง23261 ผลิตภัณฑ์จากงานช่าง1 0.5/1  ง23262 ผลิตภัณฑ์จากงานช่าง1 0.5/1 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5  รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 2.5 /5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20   กิจกรรมชมรม /  ชุมนุม 20 

 กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20   กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ บูรณาการใน
ลูกเสือ-ยุว 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
สายสามัญ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....4........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....4........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 

1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 2 

1.0/2 

ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 

ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15  รวมหน่วยกิต 7.5/15 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *  
ง31201 คอมพิวเตอร์อินเทอรเ์น็ต 1.0/2  ง31202 การสร้าง Web Page 1.0/2 
ท30201 ภาษากับวัฒนธรรม 2.0/4  ท30202 การแต่งค าประพันธ์ 2.0/4 
ค30201 ตรรกศาสตร์และระบบจ านวน

จริง 
2.0/4  ค30202 เมทริกซ์ เรขาคณติ และฟังก์ชัน 2.0/4 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.0/4  อ30202 ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด 2.0/4 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5/1.0  ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายสามัญ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....5........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....5........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร3 1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 4 

1.0/2 

ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขพละศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขพละศึกษา 4 0.5/1 

ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15  รวมหน่วยกิต 7.5/15 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *  
ง32203 Multimedia 1.0/2  ง32204 การสร้าง Graphic 1.0/2 
ท30203 ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 2.0/4  ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 2.0/4 
ค30203 ระบบฟังก์ชันและเวกเตอร์ 3 มิติ 2.0/4  ค30204 จ านวนเซิงซ้อนและความน่าจะเป็น 2.0/4 
อ30203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2.0/4  อ30204 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 2.0/4 
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5/1.0  ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายสามัญ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....6........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....6........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 43102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 43102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 

1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 6 

1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 43102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศิลปศึกษา 5 0.5/1  ศ 43102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 43102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 5.5/11.0  รวมหน่วยกิต 5.5/11.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี)  *  
ง33205 e-learning 1.0/2  ง33206 คอมพิวเตอรส์ร้างสรรค ์ 1.0/2 
ท30205 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 2.0/4  ท30206 การอ่าน คิด วิเคราะห ์ 2.0/4 
ค30205 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2.0/4  ค30206 แคลคูลสัเบื้องต้น 2.0/4 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อท้องถิ่นของเรา 2.0/4  อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2.0/4 

รวมหน่วยกิต 7.0/14.0  รวมหน่วยกิต 7.0/14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

     
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนการโรงแรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....4........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....4........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร1 1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0/2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 

ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30201 คอมพิวเตอร์อินเทอรเ์น็ต 1.0/2  ง30202 การสร้าง Web Page 1.0/2 
ง 31221 ความรู้พื้นฐานงานแม่บ้านโรงแรม 2.0/4  ง 31223 การจัดท ากระโปรงโต๊ะ 2.0/4 
ง 31222 หลักการด าเนินธุรกจิที่พัก 2.0/4  ง 31224 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2.0/4 
อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่องานแม่บ้าน 2.0/4  ส 30301 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน2 2.0/4 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5/1.0  ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

      
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนการเรียนการโรงแรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....5........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....5........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 

1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0/2 

ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขศึกษา 4 0.5/1 

พ 32103 พละศึกษา 3 0.5/1  พ 32104 พละศึกษา 4 0.5/1 

ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30203 Multimedia 1.0/2  ง30204 การสร้าง Graphic 1.0/2 
ง 32221 งานส่วนหน้าโรงแรม 2.0/4  ง 32223 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 2.0/4 
ง 32222 ครัวและอุปกรณ์งานครัว 2.0/4  ง 32224 การประกอบอาหารโรงแรม 2.0/4 
อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับงานส่วนหน้า

โรงแรม 
2.0/4  ง 32225 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 2.0/4 

ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5/1.0  ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5/1.0 
รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนการโรงแรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....6........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....6........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5 1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 33102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศิลปศึกษา 5 0.5/1  ศ 33102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 5.5/11.0  รวมหน่วยกิต 5.5/11.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30205 E-learning 1.0/2  ง30206 คอมพิวเตอรส์ร้างสรรค ์ 1.0/2 
ง 33221 ศิลปะการต้อนรับและบริการ 2.0/4  ง 33223 การจัดตกแต่งสถานท่ี 2.0/4 
ง 33222 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2.0/4  ง 33224 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2.0/4 
อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 
2.0/4  ง 30231 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.0/8 

       
รวมหน่วยกิต 7.0/14.0  รวมหน่วยกิต 7.0/14.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....4........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....4........(ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 

1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2 

1.0/2 

ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 

ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/17.0  รวมหน่วยกิต 7.5/17.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30201 คอมพิวเตอร์อินเทอรเ์น็ต 1.0/2  ง30202 การสร้าง Web Page 1.0/2 
ง 31261 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 4.0/8  ง 31263 เครื่องไมเ้ครื่องเรือน 4.0/8 
ง 31262 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2.0/4  ง 31264 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2.0/4 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5/1.0  ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

     
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....5........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....5........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 3 

1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4 

1.0/2 

ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขพละศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขพละศึกษา 4 0.5/1 

ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30203 Multimedia 1.0/2  ง30204 การสร้าง Graphic 1.0/2 
ง 32261 ช่างประปา 2.0/4  ง 32263 หินล้างหินขัด 2.0/4 
ง 32262 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 1 4.0/8  ง 32264 ซิลค์สกรีน 2.0/4 
    ง 32265 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 2 2.0/4 
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5/1.0  ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/14.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

     
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....6........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....6........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5 1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 33102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศิลปศึกษา 5 0.5/1  ศ 33102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 5.5/11.0  รวมหน่วยกิต 5.5/11.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30205 E-learning 1.0/2  ง30206 คอมพิวเตอรส์ร้างสรรค ์ 1.0/2 
ง 33261 ช่างท ากรอบรูป 2.0/4  ง 33263 ช่างปูพ้ืนกระเบื้อง 2.0/4 
ง 33262 ช่างท าป้ายตัวอักษร 4.0/8  ง 33264 ช่างก่ออิฐก่อปูน 4.0/8 
       

รวมหน่วยกิต 7.0/14.0  รวมหน่วยกิต 7.0/14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

     
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/ปวช 1/2560 
แผนการเรียนเกษตรกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....4........(ภาคเรยีนที ่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....4........(ภาคเรยีนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 

ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0/2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 

ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 

ง 31101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี2 0.5 /1 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *  

ง30201 คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 1.0/2  ง30202 การสร้าง Web Page 1.0/2 

ง31241 หลักพืชกรรม 2.0/2  ง31244 การผลิตปุ๋ยอินทรยี ์ 2.0/4 

ง31242 ดินและความอุดมสมบูรณ์ ( summer) 2.0/4  ง31245 เคมีภัณฑ์เกษตรและการอารักขาพืช 4.0/8 

ง31243 การขยายพันธุ์พืช 2.0/4     

ส31231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5/1.0  ส31232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 

กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
ง31249   ปฏบิัติงานเกษตร  0-4-2   ง31253   ทักษะวิชาชีพเกษตร  0-4-2 
ง31247    การอนุรักษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในงานอาชีพ 1-0-1                                             รวมหน่วยกิต    2/4 
ง31246    หลกัการเกษตร  (summer) 1-2-2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
                                           รวมหน่วยกิต    5/10  ง31250   หลักการเลี้ยงสัตว ์ 1-2-2 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     ง31251   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น      2-0-2 
ง31248     การประมงทัว่ไป  1-2-2    ง31252    ช่างเกษตรเบื้องต้น       1-3-2 

                                       รวมหน่วยกิต         2/4                                            รวมหน่วยกิต 6/12 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กจิกรรมแนะแนว 20    กจิกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660+180  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660+288 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช 2/2561 
แผนการเรียนเกษตรกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....5........(ภาคเรยีนที ่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5........(ภาคเรยีนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก/ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 

ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0/2 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขพละศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขพละศึกษา 4 0.5/1 

ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *  
ง30203 Multimedia 1.0/2  ง30204 การสร้าง Graphic 1.0/2 
ง 32244 การผลิตพืชสมุนไพร 2.0/4  ง 32243 การผลิตไม้ดอกเมืองหนาวสวนแม่ฟา้

หลวง 
4.0/8 

ง 32242 การผลิตไม้ประดับ 4.0/8  ง 32241 การผลิตชา 2.0/4 
ส32233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5/1.0  ส32234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5/1.0 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
 ง32245    การพัฒนาความเป็นผู้น าเกษตรกร  2-0-2   ง32247     กฎหมายแรงงาน        1-0-1 
 ง32246    ความรู้เกี่ยวกบังานอาชพี   2-0-2    ง31248    พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร   1-2-2 
     
                                           รวมหน่วยกิต    4/8                                             รวมหน่วยกิต    3/6 
กล่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
     
                                          รวมหน่วยกิต -                                            รวมหน่วยกิต - 
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กจิกรรมแนะแนว 20    กจิกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660+144  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660+256 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช 3 /2562 
แผนการเรียนเกษตรกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6........(ภาคเรยีนที ่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....6........(ภาคเรยีนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 33102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศิลปศึกษา 5 0.5/1  ศ 33102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 5.5/11.0  รวมหน่วยกิต 5.5/11.0 

รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *   รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  *  
ง30205 E-learning 1.0/2  ง30206 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1.0/2 
ง 33241 การปลูกแมคคาเดเมีย 2.0/4  ง 33244 โครงงานอาชีพเกษตร 4.0/8 
ง 33242 การผลิตเห็ด 2.0/4  ง 33245 เทคโนโลยีการเกษตร 2.0/4 
ง 33243 การปลูกกาแฟ 2.0/4     

รวมหน่วยกิต 7.0/14.0  รวมหน่วยกิต 7.0/14.0 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน   กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
  ง33246   การเป็นผู้ประกอบการเกษตร  1-2-2    
                                           รวมหน่วยกิต    2/4                                             รวมหน่วยกิต    - 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
ง33247    แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1            1-3-2   ง33248   หลกัการจัดการฟาร์ม       2-0-2  
    ง33249    การขบัรถยนต์       1-3-2 
                                          รวมหน่วยกิต 2/4                                            รวมหน่วยกิต 4/8 
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กจิกรรมแนะแนว 20    กจิกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 20    กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560+144  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560+144 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนการบัญชี (ทวิศึกษา) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....4........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....4........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0/2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 
ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง30201 คอมพิวเตอร์อินเทอรเ์น็ต 1.0/2  ส 31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5/1.0 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5/1.0  ง 31287 การขายเบื้องต้น  2 2.0/2 
ง 31281 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2.0/2  ง 31288 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2.0/3 
ง 31282 โปรแกรมประมวลผลค า 2.0/3  ง 31289 การบัญชีเบื้องต้น  2  2.0/3 
ง 31283 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2.0/2  ง 31290 โปรแกรมตารางค านวน 2.0/2 
ง 31284 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 2.0/3  ง 31291 โปรแกรมมัตมิีเดยีเพื่อการน าเสนอ 1.0/2 
ง 31285 การขายเบื้องต้น 1 2.0/2  ง 31292 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 
2.0/3 

ง 31286 การบัญชีเบื้องต้น  2.0/3     
รวมหน่วยกิต 13.5/18  รวมหน่วยกิต 11.5/18 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนการเรียนการบัญชี(ทวิศึกษา) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....5........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....5........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม3 1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 4 
1.0/2 

ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขพละศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขพละศึกษา 4 0.5/1 
ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15.0  รวมหน่วยกิต 7.5/15.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5/1.0  ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5/1.0 
ง 32281 การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 3.0/4  ง 32287 ภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 3.0/3 
ง 32282 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 3.0/4  ง 32288 การบัญชีสินคา้และและระบบ

บัญชีเดี่ยว 
3.0/4 

ง 32283 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3.0/4  ง 32289 การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย 3.0/4 

ง 32284 การบัญชีตั๋วเงิน 3.0/3  ง 32290 การบัญชีกิจการพเิศษ 3.0/3 
ง 32285 การบัญชีสินคา้ 3.0/3  ง 32291 การประยุกต์โปรแกรมตารางงาน

เพื่องานบัญชี 
3.0/4 

ง 32286 กฎหมายพาณิชย ์ 1.0/2  ง 32292 การจัดการสินค้าคงคลัง 2.0/3 
รวมหน่วยกิต 16.5/23  รวมหน่วยกิต 17.5/24 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนการบัญชี(ทวิศึกษา) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....6........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....6........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร5 1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 33102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศิลปศึกษา 5 0.5/1  ศ 33102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 5.5/11.0  รวมหน่วยกิต 5.5/11.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *   รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือกเสรี) *  
ง 33281 การบัญชีบริษัทจ ากัด 3.0/4  ง 33285 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 3.0/4 
ง 33282 การบัญชีร่วมค้าและระบบ

ใบส าคัญ 
3.0/4  ง 33286 ภาษีเงินได้นติิบุคคลกับการบญัช ี 3.0/3 

ง 33283 การบัญชีปฏิบตัิการภาษาอังกฤษ 3.0/4  ง 33287 กระบวนการจดัท าบัญช ี 3.0/5 
ง 33284 โครงการ 4.0/*  ง 33288 ฝึกงาน 4/* 

รวมหน่วยกิต 13.0/14.0  รวมหน่วยกิต 13.0/14.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 560 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
สาขาอาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....4........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....4........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0/2  ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0/2 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/3  ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/3 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0/2  ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0/2 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0/2  ส 31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0/2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/1  ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5/1 

พ 31101 สุขพละศึกษา 1 0.5/1  พ 31102 สุขพละศึกษา  2 0.5/1 
ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 0.5/1  ศ 31102 ศิลปศึกษา 2 0.5/1 
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 /1  ง 31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/2  อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/2 

รวมหน่วยกิต 7.5/15  รวมหน่วยกิต 7.5/15 
รายวิชาเพ่ิมเติม(บังคับ สพฐ)  รายวิชาเพ่ิมเติม(บังคับ สพฐ) 

ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5/1  ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5/1 
วิชาชีพพ้ืนฐาน  วิชาชีพพ้ืนฐาน 

ง31201 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2.0/3  ง31209 โภชนาการ* 3.0/4 
ง31202 ศิลปะประดิษฐ์   3.0/5     
ง31203 ผ้าและการแต่งกาย 3.0/5     

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
ง31204 อาหารไทยเบื้องต้น 3.0/5  ง31206 การประกอบอาหาร 3.0/5 

    ง31210 การสุขาภิบาลอาหาร* 2.0/2 
    ง31207 เบเกอรี่เบื้องต้น 3.0/5 

วิชาชีพเลือก  วิชาชีพเลือก 
    ง31208 อาหารไทยยอดนิยม 2.0/4 

รวมหน่วยกิต 11.5/.....  รวมหน่วยกิต 13.5/..... 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 960  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 920 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
สาขาอาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....5........(ภาคเรยีนที ่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5........(ภาคเรยีนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(นก./ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0/2  ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0/2 

ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/3  ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/3 

ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0/2  ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0/2 

ส 32101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0/2  ส 32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0/2 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/1  ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/1 

พ 32101 สุขพละศึกษา 3 0.5/1  พ 32102 สุขพละศึกษา 4 0.5/1 

ศ 32101 ศิลปศึกษา 0.5/1  ศ 32102 ศิลปศึกษา 0.5/1 

ง 32101 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี3 0.5 /1  ง 32103 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 4 0.5 /1 

อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/2  อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 7.5/15  รวมหน่วยกิต 7.5/15 

รายวิชาเพิ่มเติม(บังคบั สพฐ)  รายวิชาเพิ่มเติม(บังคบั สพฐ) 
ส 32233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5/1  ส 32234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5/1 

วิชาชีพพื้นฐาน  วิชาชีพพื้นฐาน 
ง32204 ศิลปะและการออกแบบ 2.0/4     
ง32202 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 2.0/4     

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
ง32202 ขนมไทยเบื้องต้น 3.0/5  ง32209 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.0/4 
    ง32207 อาหารนานาชาต*ิ 2.0/4 

วิชาชีพเลือก  วิชาชีพเลือก 
ง32203 ขนมไทยเพื่อการค้า 2.0/6  ง32208 อาหารอาเซียน 2.0/4 

ง32201 เบเกอรี่เพื่อการค้า 2.0/6  ง32210 เค้กและการแต่งหน้า* 2.0/6 

ง32206 การเป็นผู้ประกอบการ 2.0/2  ง32211 การถนอมอาหารเบื้องต้น 3.0/5 

หมวดวิชาเลือกเสรี  หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ง32212 อาหารมังสวิรัต ิ 2.0/4 

รวมหน่วยกิต 13.5/.......  รวมหน่วยกิต 13.5/...... 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กจิกรรมแนะแนว 20    กจิกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรียน(  ชุมนุม) 20 

  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 20    กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 960  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 920 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.....6........(ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....6........(ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(นก./ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายวิชา   รหัสวิชา รายวิชา  

ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0/2  ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0/2 

ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0/2  ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0/2 

ส 33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0/2  ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0/2 

พ 33101 สุขพละศึกษา 5 0.5/1  พ 33102 สุขพละศึกษา 6 0.5/1 

ศ 33101 ศลิปศึกษา 5 0.5/1  ศ 33102 ศิลปศึกษา 6 0.5/1 

ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 /1  ง 33103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 0.5 /1 

อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/2  อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/2 
รวมหน่วยกิต 5.5/11  รวมหน่วยกิต 5.5/11 

วิชาชีพพ้ืนฐาน  วิชาชีพพ้ืนฐาน 
    ง33210 อาหารครอบครัว 3.0/5 

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
ง33206 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร* 3.0/5  ง33208 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร* 3.0/5 

วิชาชีพเลือก  วิชาชีพเลือก 
ง33204 ความรู้เกี่ยวกับผู้บรโิภค 2.0/2     
ง33201 อาหารว่าง 2.0/4     
ง33202 อาหารบ าบัดโรค* 2.0/4     

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ง33212 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.0/… 

โครงการ  โครงการ 
ง33205 โครงการวิชาชีพ 4.0/….     

รวมหน่วยกิต 13.0/...  รวมหน่วยกิต 10.0/... 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20   กิจกรรมนักเรยีน(  ชุมนุม) 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 960  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 920 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด  140 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ……3,000…… เล่มการสืบค้นหนังสือและ
การยืม - คืน ใช้ระบบ โปรแกรม  OBEC Library Automation System 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย.....354....... คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ......
76.62..........ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
 ประถม   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน - ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน - ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน     -   ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................       จ านวน      -  ห้อง 

 มัธยม  
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 2 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน     -     ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................       จ านวน      -    ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน   176 เครื่อง (มัธยม102) 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  158 เครื่อง (ประถม 15 ) 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  10  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2561 
   เฉลี่ย  440 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  95.44   ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  8  เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. ห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. เรือนเพาะช า ผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ 
4. ล าน้ าแม่ไร่ 
5. สวนสมุนไพร 
6. สวนพฤษศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 
8. ห้องปฏิบัติการเกษตร 
9. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
10. แปลงกาแฟ 
11. แปลงไม้ดอก-ไม้ประดับภายในโรงเรียน 
12.ห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์ 

500 
300 
300 
20 
100 
50 
600 
500 
100 
100 
200 
200 

   5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. ศูนย์เกษตรพ้ืนที่สูงดอยตุง 
3. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชไม้เมืองหนาว 
4. ศูนย์บริการประชาชนอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่ฟ้าหลวง 
6. ตลาดห้วยน้ าขุ่น 
7. วัดห้วยน้ าขุ่น 
8. แปลงปลูกกาแฟและแมคคาดิเนีย 
9. หอฝิ่น 
10. บ้านด า 
11.วัดห้วยปลากั้ง 
12.ขัวศิลป์ จ.เชียงราย 
13.ฟาร์มจรเข้โภคธารา 
14.สภ.แม่ฟ้าหลวง 

5 
5 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล  นายวรนัส  ศรธีนาเพลิน ให้ความรู้เรื่อง ด้านการเพาะเนื้อเยื่อ 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.2 ชื่อ-สกุล  นายธีรพันธ์  โตถีระกุล ให้ความรู้เรื่อง  ด้านการจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน  สถิติ
การใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 3ครั้ง/ปี 
 
  6.3 ชื่อ-สกุล  นางเครือวัลย์  ถาบุญค้ า ให้ความรู้เรื่อง ด้านการจัดห้องอาหาร 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
  6.4 ชื่อ-สกุล  นายสุนัน  แซ่ฟู ให้ความรู้เรื่อง ด้านการท าชาจีน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
  6.5 ชื่อ-สกุล  พระครูไพโรจน์ ให้ความรู้เรื่อง ด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเมืองเหนือ    
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 6 ครั้ง/ปี 
  6.6 ชื่อ-สกุล  นายสะอาด  กันทะระพงษ์ ให้ความรู้เรื่อง ด้านยาเสพติด 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.7 ชื่อ-สกุล  นายอนันต์  ไชยะสุ ให้ความรู้เรื่อง งานใบตอง 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 8 ครั้ง/ปี 
  6.8 ชื่อ-สกุล  นางสวาท สุธรรมน้อย ให้ความรู้เรื่อง งานบายศรี 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
  6.9 ชื่อ-สกุล  นางสาวรัตนา  นามแสงให้ความรู้เรื่อง งานแกะสลักผักผลไม้สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 7 ครั้ง/ปี 
  6.10 ชื่อ-สกุล  นายอรรณพ  จันทากาศ ให้ความรู้เรื่อง กาแฟสด 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
  6.11 ชื่อ-สกุล  นางพิชญา  ขัดชมพู ให้ความรู้เรื่อง เย็บผ้าและผลิตภัณ์จากผ้าสถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 12 ครั้ง/ปี 
   6.12  ชื่อ-สกุล  นายวิรัช  สอนอาจ  ให้ความรู้เรื่อง  การดูแลสุขภาพอนามัยสถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
  6.13  ชื่อ-สกุล  ร.ต.ท.อนุรักษ์  เพียรงาม ให้ความรู้เรื่อง  ให้ความตระหนักการ ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา และการจราจร สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 14 ครั้ง/ปี   
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  
 10.1ผลงานดีเด่น 
ผลงานดีเด่นสถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

1.รางวัลการเข้าร่วมโครงการ Star Up 
Chiangrai “การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ สู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
2.น านโยบายการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ลงสูส่ถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพส าหรับ
นักเรียนแกนน า 
4. ต้นแบบการสอนนอกกรอบ เพือ่สร้าง
อาชีพแก่นักเรียน จังหวัดเชียงราย 
5. การประกวดผลงานนวัตกรรมการจดการ
เรียนการสอนอสชีพรูปแบบโครงการนัก
ธุรกิจน้อยมีคณุธรรม น าสเูศรษฐกจิ
สร้างสรรค ์

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายรวมกับส านักงานส่งเสรมิ
แห่งการเรียนรู้และคณุภาพเชวชน 
2. สพป.ชร.เขต 3 
 
 
3.โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 
 
4. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
5.สพฐ. 

 

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.ผอ.ศุภโชค  ปิยะสันต ์ - รางวัล Inspirational Innovator ด้านการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2560  
- การประกวดผลงานนวัตกรรมการจดการเรยีนการ
สอนอสชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 ส านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
 
สพฐ. 
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ผลงานดีเด่นของครู 

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.นางทศพร  สมยง  ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

2. นายอัครพงษ ์  ปงอ้อค า ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ 
ปล่อยอิสระและเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ ระดับช้ัน ม. 1-3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

3. นางกุหลาบ เกิดสิน ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  เหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  เหรียญทอง ารแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  เหรยีญทอง การแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

4. นางพานิต สันฝั้น ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม. 1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

5. นายวัชรินทร์  ฤทธ์ิรักษ ์ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 68    
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

6.นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
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ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. นายชาญชัย  ก้อใจ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ

ประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองาร
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6และ
รางวัลการแข่งขันการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

8.นางจันจิรา ชัยภูวนารถ ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6  และรางวัลเหรยีญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

9. นายอนุชิต พรานกวาง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6  และรางวัลเหรยีญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

10.นางสาวภิญประภา ใจทน ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น       
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

11. นายวัชรินทร์ บัวอ่ิน ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

15. นายปฐวี แสงยาสมุทร ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
 

16. น.ส.อรนภา  พุทธวรรณ -ครูดีเด่น  
- ครูผู้ปฎิบตัิงานด้วยความเสยีสละ 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

17. น.ส.ณัฐชยา  ปันก่อ -ครูดีเด่น  
- ครูผู้ปฎิบตัิงานด้วยความเสยีสละ 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
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18. น.ส.ธมลวรรณ มากปรางค์ -ครูดีเด่น  
- ครูผู้ปฎิบตัิงานด้วยความเสยีสละ 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

19. น.ส.ภิญประภา  ใจทน -ครูดีเด่น  
- ครูผู้ปฎิบตัิงานด้วยความเสยีสละ 

- สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 

 

รางวัลที่นักเรียนได้รับ  ปีการศึกษา  2561 

1. ผลการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา         2561 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ระหว่าง 
วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  
 

ที ่ รายการ ระดับ รางวัล 
1 การแข่งขันซูโดกุ  ม.1-ม.3 ทอง 
2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-ม.3 ทอง 
3 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ม.1-ม.3 ทอง 
4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.4-ม.6 ทอง 
5 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.4-ม.6 ทอง 
6 การแข่งขันประติมากรรม  ม.4-ม.6 ทอง 
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 ทอง 
8 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.4-ม.6 ทอง 
9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 ทอง 
10 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ม.4-ม.6 ทอง 
11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 ทอง 
12 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.4-ม.6 ทอง 
13 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 ทอง 
14 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.1-ม.3 ทอง 
15 การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.4-ม.6 ทอง 
16 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 ทอง 
17 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.4-ม.6 ทอง 
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
แบบมอนเตส
ซอรี่ 

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านรา่งกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย  และเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 
2 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
อ่านออกเขียนได้  
3 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
– 3 อ่านคล่อง เขยีนคล่อง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 
    -ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    -ส ารวจสื่อ อปุกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
    -จัดกิจกรรมตามโครงการ ผลิตสื่อ จดัหา 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี ่
    -สรุป  น าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกจิกรรม

1. นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัย ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โดยใช้วิธกีารจัดการเรียน
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 

18 การประกวดแปรรูปอาหาร  ม.4-ม.6 ทอง 
19 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ม.4-ม.6 ทอง 
20 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4-ม.6 ทอง 
21 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-ม.6 เงิน 
22 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.4-ม.6 เงิน 
23 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1-ม.3 เงิน 
24 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  ม.4-ม.6 เงิน 
25 การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ม.4-ม.6 เงิน 
26 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 เงิน 
27 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4-ม.6 เงิน 
28 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1-ม.3 ทองแดง 
29 การแข่งขนัพินิจวรรณคดี  ม.4-ม.6 ทองแดง 
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1-ม.3 ทองแดง 
31 การแข่งขันซูโดกุ  ม.4-ม.6 ทองแดง 
ที ่ รายการ ระดับ รางวัล 
33 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 ทองแดง 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 ทองแดง 
35 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.4-ม.6 ทองแดง 
36 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ม.1-ม.3 ทองแดง 
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4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทกัษะชีวิต
เหมาะสมตามช่วงวยั 
5 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทัว่ถึง 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ   
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย  จนถึงนกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนระดับปฐมวยัมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญาที่
เหมาะสมกับวัย  และเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 
ตามรูปแบบการเรียนรู้มอนเตสซอรี่ 
2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ทุกคน 
อ่านออกเขียนได้  
3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่2 - 3 ทุก
คน อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชวีติ
เหมาะสมตามช่วงวยั 
5 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 

การเรียนการสอนตอ่ไป  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  ทักษะทางภาษา ทกัษะคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวยั        
   ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน- ผลิตสื่อ จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาภาษา  
ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมเล่าเร่ืองจากภาพ ข่าว เหตกุารณ์
(อนุบาล)คัดลายมือ(อนุบาล) ฝึกอ่าน-เขียนค า
พื้นฐาน(อนุบาล) 
 พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(อนบุาล) 
กิจกรรมตามโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย(อนุบาล) 
     1.กิจกรรมการทดลอง 
     2.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
     3.กิจกรรมสัปดาห์บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย  
  - กจิกรรมนิทานส าหรับเดก็(อนุบาล-ป.3) 
  - เกมการศึกษาพัฒนาสมอง(อนบุาล-ป.6) 
  - เขียนตามค าบอก(ป.1-6) 
  -สรุป  น าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี่ 
    -ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    -ครูผู้สอนชั้นป.1-ป.6  เข้ารับการอบรมการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่  ตามโครงการของฝ่ายจัด
การศึกษา  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

1-3  ร้อยละ 100  ได้
เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม
จากสื่อมอนเตสซอรี่กลุ่ม
ภาษา 
2. นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัย และชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-3  มี
ความพร้อม  มีทักษะที่ดี  
มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  มีความสุข
ในการเรียนรู้และมี
พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน  
และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1-3 มี
ทักษะทางภาษาไทย
สามารถอ่านออกเขยีนได้ 
มีทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา  ทกัษะชวีิต
เหมาะสมตามช่วงวยั และ
น าประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม นักเรียน
ทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทัว่ถึงโดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ 
สรุปความส าเร็จความพึง
พอใจ 

   

- จัดซื้อจัดหาวัสดุอปุกรณ์,สื่อการสอน 
   -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่เต็มรูปแบบในระดับ
ปฐมวัยและน าสื่อ/วธิีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาใช้ส าหรับ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     
   -นิเทศติดตามจากผู้เชี่ยวชาญการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่  ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
    -สรุป  รายงาน  น าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัด

ของกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ90.00 
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กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

2 หลักสูตรและ
กระบวนการ
การเรียนการ
สอน 

วัตถุประสงค์   
 1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มคีวาม
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถดา้นภาษา 
ด้านค านวณ และดา้นเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต
เหมาะสมตามช่วงวยั 
5 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
เป้าหมาย     
เชิงปรมิาณ  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมธัยมศึกษาปีที่ 6  ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
อ่านออกเขียนได ้
2. นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 
3. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทกัษะชวีิต
เหมาะสมตามช่วงวยั 
4. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทกัษะชวีิต
เหมาะสมตามช่วงวยั 
5. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 
1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
5. นิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
6.สรุปรายงานการจัดกจิกรรม 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิการจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
   - กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ 
   - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมค่ายภาษาไทย 
   - กิจกรรมค่ายภาษาจีน 
   - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมชุมนุม 
   - กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาการเพื่อการแข่งขัน 
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(บูรณาการ) 
   - กิจกรรม PBL 
   - กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
   - กิจกรรมหรรษาวิชาการ 
   - กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
5. นิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม เปดิโลกการเรยีนรู ้
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 

1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ทุกคน
อ่านออกเขียนได ้
3.นักเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่2 อา่น
คล่อง เขียนคล่อง 
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3ของการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(NT)เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ3 
5.ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที6่
มัธยมศึกษาปีที3่และปีที่6
ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(0-
Net)กลุ่มสาระหลัก5วิชา 
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ3 
6.เด็กด้อยโอกาสมี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 
 

   
4. ด าเนินการกิจกรรม 
 กิจกรรมทัศนศึกษานกัเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 
5. นิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

7.โรงเรียนด าเนินการตาม

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
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6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม เวลารู ้

8.นักเรียนมีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร ทักษะการคิด 

ทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะชีวิต และทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยี 

3 การจัดการ
เรียนรู้ ภายใต้
ความร่วมมือ
การจัด
การศึกษา
เรียนร่วม
หลักสูตร
อาชีวศึกษา
และ    
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตร
ของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรที่ให้
ความรู้ด้านรายวิชาหลักสูตรของการจัด
การศึกษาเรียนรว่มหลักสูตรอาชวีศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
เป้าหมาย  
เชิงปรมิาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรของการจัด
การศึกษาเรียนรว่มหลักสูตรอาชวีศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ครบตาม
หลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียนรว่ม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย    
-  ร้อยละ  100  มีบุคลากรที่ให้ความรูด้้าน
รายวิชาตามหลักสูตรของการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
-  ร้อยละ 100  นักเรียนมีวัสดอุุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1. กิจกรรมการจดัการเรยีนรู้ ภายใต้ความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) สาขาอาหารและโภชนาการ  
-ประชุมคณะด าเนินงาน 
-วางแผนการจัดท าโครงการ 
-ด าเนินการติดต่อกบัวิทยาลัยอาชวีศึกษา
เชียงรายเพื่อก าหนดวัน และเวลาด าเนนิการ 
-เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
-จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อเดิน
ทางเข้า-ไปเรียนที่วิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. กิจกรรมการจดัการเรยีนรู้ ภายใต้ความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) สาขา บญัช ี
-ประชุมคณะด าเนินงาน 
-วางแผนการจัดท าโครงการ 
-ด าเนินการติดต่อกบัวิทยาลัยอาชวีศึกษา
เชียงรายเพื่อก าหนดวัน และเวลาด าเนนิการ 
-เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
-จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อเดิน
ทางเข้า-ไปเรียนที่วิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 

1.นักเรียนมีทักษะวิชาชีพ

เพิ่มขึ้น น าไปใช้ประกอบ

อาชีพ ร้อยละ 90 

2.นักเรียนน าความรู้ไปใช้

ต่อยอดในการท าธุรกจิ

ของตนเอง ร้อยละ 100 

3.นักเรียนมีความพร้อมใน

การก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ร้อยละ 

100 

   3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือ  
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การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขา
เกษตรศาสตร์ 
ประชุมคณะด าเนินงาน 
-วางแผนการจัดท าโครงการ 
-ด าเนินการติดต่อกบัวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย เพือ่ก าหนดวัน และเวลา
ด าเนินการ 
-เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
-จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อเดิน
ทางเข้า-ไปเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
4 ICT เพ่ือ

การศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผา่น
ระบบการเรียน Learn Educati0n  
2. เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อรองรับ การใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่าน   ระบบการเรียน Learn Educati0n 
เป้าหมาย  
เชิงปรมิาณ 
  นักเรียนได้เรียนรู้ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการเรียน Learn Educati0n ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร้อยละ 100 
  นักเรียนมีงานระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้เรียนรู้ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการเรียน Learn Educati0n ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
  นักเรียนมีงานระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
 

1. กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn Educati0n 
- ประชุมคณะด าเนินงาน 
-วางแผนการจัดท าโครงการ 
-เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อการใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียน Learn 
Educati0n 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียน Learn 
Educati0n 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. กิจกรรมจัดหาระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อรองรับ การใช้งานสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการเรียน Learn Educati0n 
- ประชุมคณะด าเนินงาน 
- วางแผนการจัดท าโครงการ 
-เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการเรียน Learn Educati0n 
-จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อการใช้สื่อ

1.นักเรียนได้เรียนรู้ส่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn 
Educati0n ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร้อย
ละ 100 

2.ความพึงพอใจของ
นักเรียนได้เรียนรู้ส่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn 
Educati0n ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2ร้อย
ละ 100 

3.โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สามัคคีมีระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อรองรับการใช้งานสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการเรียน Learn 

Educati0nร้อยละ 100 
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การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียน Learn 
Educati0n 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5. ส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาชีพ   

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา
ชีพ 
2.  เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะทาง
วิชาชีพ  
3.  เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ 
1.นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น น าไปใช้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 90 
2.  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ต่อยอดในการท า
ธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 100 
3.  นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น สามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพ 
2.  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ต่อยอดใน
การท าธุรกิจของตนเอง 
3.  นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวเขา้สู่
ประชาคม  
เศรษฐกิจอาเซียน 

1กิจกรรม วัสดุแผนการเรียนคหกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4.ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
   -กิจกรรมงานผลิตภัณฑ์จากผ้า 
   -กิจกรรมงานเบเกอรี่ 
   -กิจกรรมงานอาหารและขนม 
   -กิจกรรมงานแกะสลักผกัผลไม้ 
  - กิจกรรมสัมนาเบเกอรี ่
6.สรุปรายงานการจัดกจิกรรม 
2กิจกรรม วัสดุ แผนการเรยีนเกษตรกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
- กิจกรรมการปลกูพืชผัก 
   - กิจกรรมการผลิตดินและปุ๋ยอินทรยี ์
   - กิจกรรมการปลกูไม้ดอก-ไม้ประดับ 
   - กิจกรรมประมง 
6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3กิจกรรม วัสดุ แผนการเรยีนช่างอุตสาหกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
- กิจกรรมงานติดต่ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
-งานช่างต่างๆ(ประปา,เช่ือม,ปูน,ไม้) 

1.นักเรียนมีทักษะวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น น าไปใช้ประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 90 
2.นักเรียนน าความรู้ไปใช้
ต่อยอดในการท าธุรกจิ
ของตนเอง ร้อยละ 100 
3.นักเรียนมีความพร้อมใน
การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ร้อยละ 
100 
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-กิจกรรมงานปกูระเบื้อง 
-กิจกรรมงานซิลค์สกรีน 
-กิจกรรมช่างท ากรอบรูป 
6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
4กิจกรรม วัสดุแผนการเรียนคอม/ธุรกิจ/จีน 
1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
    - กิจกรรมงานการสกรีนด้วยระบบรดีร้อน 
    - กิจกรรมโครงงานธุรกิจขนาดยอ่ม 
 6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   5กิจกรรม วัสดุแผนการเรียนโรงแรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3.ส ารวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
  - กิจกรรมแม่บ้านโรงแรม 
  - กิจกรรมงานตกแต่งโต๊ะอาหาร 
  - กิจกรรมงานเครื่องดื่ม 
  - กิจกรรมงานจัดดอกไม้สด6 
6. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
6กิจกรรม วัสดุวิชาชีพมัธยมต้น 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
- กิจกรรมงานเกษตรพืช,ไม้ดอก,ประมง 
- กิจกรรมงานอาหารและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมงานจัดกระโปรงโต๊ะและดอกไม้สด 
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- กิจกรรมงานผลิตภัณฑ์งานช่าง 
-กิจกรรมงานประดิษฐ์6. สรุปรายงานการจัด
กิจกรรม 
7. กิจกรรมค่ายปูตวัหนอนถนน 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ วันเวลา   
3. ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
4. ด าเนินการกิจกรรม 
5.นิเทศ ก ากับติดตามประเมินผล 
- ค่ายปูตัวหนอนถนน 
 

6 โครงการ
พัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
2.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รักการศึกษาค้นคว้าใฝ่
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้ เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ 
3.นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากเอกสารต่าง 
ๆเพื่อประกอบการเรียน 
4.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     
(1)นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษา
หาความรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากขึ้นร้อยละ 70 
(2)ครูใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 70 
 

1กิจกรรมห้องสมุดน่าอยู ่
1)ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมที่มอียู่และที่
ต้องการเพิ่มเติม 
3)ด าเนินการจัดหาสื่อ  
4) ด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน/สื่อ
อิเลคทรอนิค 
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด 
- กิจกรรมซ่อมแซมคุรุภันฑ์ 
- กิจกรรมลงทะเบียนหนังสือ 
5)นิเทศก ากับติดตาม   ประเมินผล 
 6)สรุปรายงานผล 
2กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องสมุดร้อยละ 
70 
2.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดร้อยละ70 

  เชิงคุณภาพ    
 1.โรงเรียนมีห้องสมุด ที่มีวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารและหนังสือ
ศึกษาค้นคว้ามากขึ้น 
 2. นักเรียนเกิดความตระหนักและมีนิสัยรัก
การอ่าน การหาความรู้ด้วยตนเอง 

1)ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2)แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
3)ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
-บันทึกรักษก์ารอา่น 
-อ่านรับอรุณ ฯลฯ 
4)ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
-จัดหาสื่อ การเรียนการการสอนวัสดุอปุกรณ์สื่อ
นวัตกรรม 
5)นิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
3กิจกรรมหรรษาวิชาการ(ศุกร์หรรษา) 
1)ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2)แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
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3)ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
-กิจกรรมตอบค าถามสารานุกรม 
-กิจกรรมสอยดาว 
-กิจกรรมต่อส านวนไทย 
-กิจกรรมปิงโกแสนสนุก 
-กิจกรรมเส่ียงเซียมซี 
ฯลฯ 
4)ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
-จัดหาสื่อ การเรียนการการสอนวัสดุอปุกรณ์สื่อ
นวัตกรรม 
5)นิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
6) สรุปรายงานผล 
 

7 พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ 
3  เพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4  เพื่อสร้างสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนรู้ความต้องการของนักเรียนอย่าง
แท้จริง 
2. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี รักการออกก าลังกาย
และห่างไกลยาเสพติด 
3. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบา้นคัดกรองนักเรียน 
1) ศึกษากจิกรรม ประชุม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
3) เยี่ยมบ้านนกัเรียน  สอบถามผู้ปกครอง  
บันทึกการเยีย่มบ้าน 
4) แบบบันทึกและสรุปการเยี่ยมบา้น 
5) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่2 กิจกรรม รี เอ็กซ์ เรย์ 100% 
1) ศึกษากจิกรรม ประชุมครูและสภานกัเรียน
ร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
2) ก าหนดภาระงาน หน้าที่ครูและหน้าที่ของสภา
นักเรียนวางแผนการตรวจสาร 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ไร่สามัคคี รักการออก
ก าลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง  
ห่างไกลยาเสพติด   และรู้
หน้าที่ของตนเอง 
เข้าใจการด าเนินชีวิต รัก
ความสามัคคีร้อยละ 100 

  
 
 
 

เสพติดจัดกิจกรรม รี เอก็ซ์ เรย์ 100 % 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
4) ด าเนินกิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรม รี 
เอ็กซ์ เรย์ 100 % 
5) แบบประเมินและแบบสรุปการตรวจสารเสพ
ติด 
6) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ-ยุวกาชาด 
1) ศึกษากจิกรรม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) ประชุมครูร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดภาระงาน หน้าที่
ครูวางแผนการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาดจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
4) ด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
5) แบบประเมินและแบบสรุปการเข้าค่ายลูกเสือ-
ยุวกาชาด 
6) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 4  ดอกไม้จะบาน  (งานวินัย)  
1) ศึกษากจิกรรม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) ประชุมครูและสภานกัเรียนร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดภาระงาน หน้าที่
ครูและสภานักเรียนวางแผนการด าเนินกิจกรรม
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการท างานของสภา
นักเรียน 
4) แบบประเมินและแบบสรุปการจัดกิจกรรม 
5) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 

   

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษ  
1) ศึกษากจิกรรม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) ประชุมครูและสภานกัเรียนร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดภาระงาน หน้าที่
ครูและสภานักเรียนวางแผนการแข่งขันกีฬา 
- จัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ ์
- จัดกจิกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มดอยตุง 
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4) แบบประเมินและแบบสรุปการแข่งขนักีฬา 
5) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้วน าแนวทาง ที่ดีท าเป็นมาตรฐาน 
พร้อมหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายได้เร็ว หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าเดิม   
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมรักษ์สขุภาพ 
1) ศึกษากจิกรรม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) ประชุมครูและสภานกัเรียนร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3) ก าหนดภาระงาน หน้าที่ครูและสภานักเรียน
วางแผนกิจกรรม 
- จัดกจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
- จัดกจิกรรมการออกก าลังกาย 
4) แบบประเมินและแบบสรุปการทดสอบ
สมรรถภาพ 
5) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 7 ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 
1) ศึกษากจิกรรม เตรียมคน เตรียมการ  
กิจกรรม 
2) ประชุมครูและสภานกัเรียนร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดภาระงาน 
หน้าที่ครูและสภานกัเรียนวางแผนกิจกรรมจัด
กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาส 
4) แบบประเมินและแบบสรุปกจิกรรมชว่ยเหลือ
นักเรียนยากจนด้อยโอกาส 
5) ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
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8 โรงเรียน
ประชาธิปไตย 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ตามระบอบประชาธิปไตย 
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการ
เป็นผู้น า  
4 เพื่อส่งเสริมในเรื่องของค่านิยม 12 ประการ
ให้กับนักเรียน 
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีตั้ งแต่
ระดับปฐมวัย จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย 
2.  นักเรียนมีความเป็นผู้น า เข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง 
3.  นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขในสังคม 
4.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายผู้น า 
1)ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2)ประชุมเตรียมการ ก าหนดภาระงาน หน้าที่ครู
และหน้าที่ของสภานักเรียนในการด าเนนิการ 
3)แต่งต้ังกรรมการด าเนินการ  
4)ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
- ประชุมเตรียมงานเพื่อด าเนินกิจกรรมสู่อ้อม
กอดห้วยไร่สามัคคี 
5)ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
6)นิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสู่อ้อมกอดห้วยไร่
สามัคคี/รักษ์โรงเรียน 
1)ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ  
นักเรียน 
2)ประชุมเตรียมการ ก าหนดภาระงาน หน้าที่ครู
และหน้าที่ของสภานักเรียนในการด าเนนิการ 
3)แต่งต้ังกรรมการด าเนินการ  
4)ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมสู่อ้อมกอดห้วยไร่สามคัคี/รักษ์
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตน 
การมีวินยั จิตอาสา และสร้างสานสัมพนัธ์
ระหว่างพี่น้อง 
5)ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
นิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเขตสะอาด 
1)ประชุมครูร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
2)ก าหนดภาระงาน ครูเวร นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น และเขตเวรที่รับผิดชอบ 
3)ด าเนินกิจกรรมในแต่ละเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ 
4)ประเมินสรุปผลการท างานเป็นระยะ  
5)ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทางที่ดีท าเป็นมาตรฐาน
กิจกรรม 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 

ได้เรียนรู้การอยู่

ร่วมกันแบบ

ประชาธิปไตย 

2) นักเรียนร้อย 80 ได้

แสดงออกถึงการมี

ส่วนรว่มตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

3) นักเรียนร้อยละ 80 

ได้แสดงออกถึงการ

เป็นผู้น า  

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความตระหนักในเรื่องของ
ค่านิยม 12 ประการ 
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   กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมค่านิยม 12ประการ 
1)ประชุมครูและสภานักเรียนรว่มวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2)น าผลที่ได้จากการประชุมรว่มงาน เพือ่ขยายผล
ลงสู่กิจกรรมในชั้นเรียน 
3)จัดกิจกรรมแต่ละภาคเรียนเป็นระยะ 
4)จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการท างานของสภา
นักเรียน 
5)แบบประเมินและแบบสรุปการจัดกิจกรรม 
6)ร่วมกันวิเคราะห์ผล พร้อมหาวิธกีารทีจ่ะ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว   
กิจกรรมที่ 5 สภานักเรยีน 
1)ประชุม เตรียมการ  แบ่งภาระงานใหแ้ก่
คณะกรรมการสภานักเรียน 
2)ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ     
3)แบบบันทึกและสรุปกิจกรรม 
4)ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ด ี
ท าเป็นมาตรฐาน พร้อมหาวธิีการที่จะปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสรมิการออมทรัพย์
นักเรียนระดับปฐมวัยและระดบัประถมศึกษา 
1)ชี้แจงเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรม 
2)เตรียมการเอกสารเพื่อส่งมอบให้ครูประจ า
ชั้นในการบันทึกการออมทรัพย์ของนักเรียน 
3)ด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียน 
4)แบบบันทึกและสรุปกิจกรรมรายงาน 
 

 

9 ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1  เพื่อให้นักเรียนมีความส านึกในความเป็น
ไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นของ
ตนเอง  
3  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ตามวัฒนธรรมไทย 
4  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ
ต่างๆ และขนบธรรมเนียมของไทย 
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ชั้น

กิจกรรมที่ 1 คา่ยดนตรี/ดุริยางค์  สรา้งวินัย 
1) วางแผนการจัดกิจกรรม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี/ดุริยางค์ 
ในรายวิชาชุมนุม 
3) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรี/ดุริยางค์   
4) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่   น าผลการวิเคราะห์มาหาวธิีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
กิจกรรมที่ 2 วันส าคัญทางวัฒนธรรมไทย เพื่อ
สร้างเสริมคา่นิยมทีด่ ี
1) ประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม  

1) นักเรียนร้อยละ 80 

มีความส านึกใน

ความเป็นไทยและ

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

2) นักเรียนร้อย 80 

เกิดความรักใน

ท้องถิ่นของตนเอง  

3) นักเรียนร้อยละ 80 
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ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ า น ว น  461ค น   มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
 
 
 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม มีคุณธรรม  

  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  นักเรียนเกิดความรกัในท้องถิ่นของตนเอง  
3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตาม
วัฒนธรรมไทย 
4.  นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับวันส าคัญต่างๆ 
และขนบธรรมเนียมของไทย 

3)  ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
 - วันภาษาไทย ( ปฐว ี/ มนตร ี) 
 - วันสุนทรภู่  ( ปฐว ี/ มนตร ี) 
 - วันไหว้ครู ( เฉลิมพล/วัฒนา /ณัฐชยา ) 
 - วันเข้าพรรษา (วัชรินทร์(บวั)/ลัดดาวัลย์ ) 
 - วันแม่แห่งชาติ  ( กัญญาวีร์ ) 
 - วันพ่อแห่งชาติ  (อัครพงษ์ / ณัฐชยา ) 
 - วันตักบาตรวันส าคัญ(วัชรินทร์/ รีนา  และ    
ปียาภรณ์ ) 
 - วันขึ้นปีใหม่( รุ่งทิวา / อรนภา ) 
 - วันเด็ก ( บุษกร ) 
 - วันลอยกระทง  ( พนม / ปียาภรณ์ ) 
4) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่น าผลการวิเคราะห์มาหาวธิีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแสดงนาฏศลิป์ประจ า
โรงเรียน 
1) วางแผนการจัดกิจกรรม  
2) ด าเนินการจัดซ้ือ ฝกึซ้อมการแสดง 
1) วางแผนการจัดกิจกรรม  
2) ด าเนินการจัดซ้ือ ฝกึซ้อมการแสดงนาฏศิลป์
ประจ าโรงเรียนจัดการแสดงในโอกาสตา่งๆ 
3) แบบประเมินผลการการแสดงนาฏศิลป์ฯ 
4) วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่น าผลการวิเคราะห์มาหาวธิีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

 

จริยธรรมที่ดีงาม

ตามวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ
ต่างๆ และขนบธรรมเนียม
ของไทย 

10 โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
คุณธรรม
ป้องกันและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.   เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา   นักเรียน   มีความสุจริต    ซ่ือสัตย์  มี
วินัย รับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะและด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง 
2.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   

กิจกรรม  ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ 
 (คิดเป็น  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อยา่งพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ) 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอยีดแก่ผู้ที่เกีย่วข้อง  
2. วางแผนการจัดการเรียนรู ้
โดยสอดแทรกในทุกรายวิชา 
3.  ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดย 

1 ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และ นักเรียน เข้าร่วม
โครงการมากกว่า  ร้อยละ 
90 
2 ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา
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ปราบปราม
การทุจริต 

3.  เพื่ อให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ บ ริห าร ครู  บุ คลากรทางการศึกษา  
นั ก เรียนมี ความสุ จริต   ซ่ื อสั ตย์   มี วินั ย  
รับผิดชอบมีจิตสาธารณะและด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง  ร้อยละ  90 
2.  ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีส่วนรว่มในการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.   ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน  มีความตระหนักร่วมกันในการ
รณรงค์  ป้องกันการทุจริต 

สอดแทรกในทุกรายวิชา 
4.   นิเทศก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
5.   สรุปผลการด าเนินงานเม่ือ สิ้นสุด กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์    
ป้องกันการทุจริตในวันส าคัญต่างๆและสร้าง
จิตส านึกไม่ทุจริต 
1.   ประชุมชี้แจงรายละเอยีดแก่ผู้ที่เกีย่วข้อง 
 

และนักเรียน   มีความพึง
พอใจมากกวา่ ร้อยละ 90 
3 จ านวนผู้บรหิาร คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต  มจีิต
สาธารณะ และ 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  2.  ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  
นัก เรียน  มีความพึ งพอใจการมีส่วนร่วม
ป้องกันการทุจริต 

2.  วางแผนการจัดรูปแบบการ 
ประชาสัมพันธแ์ละรณรงค์ฯ  
3.    ด าเนินการประชาสัมพันธ์และ 
รณรงค์ป้องกันการทุจริตในวัน ส าคัญต่างๆ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
มากกว่า  ร้อยละ 90 

11 พัฒนา
ระบบงาน
อ านวยการ 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณ (รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ) 
2   เพื่ อ พั ฒ น า ง า น ป ร ะ ส า น ง า น / 
ประชาสัมพันธ์ 
3  เพื่อพัฒนาการจัดการประชุม 
4  เพื่อพัฒนางานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
5 เพื่อพัฒนางานรับรอง / ปฎิคม 
6 เพื่อพัฒนาห้องส านักงานอ านวยการ 
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  จ านวน   37  
คน 
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ านวน   
457   คน 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานสารบรรณ (รับ-ส่ง 
หนังสือราชการ) 
P: ประชุม เตรียมคน เตรียมการ  Flow chart 
D: รับ-ส่ง เอกสาร ตาม Flow chart 
C : แบบบันทึกและสรุป  
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม  พัฒนางาน
ประสานงาน/ ประชาสมัพันธ์  
P :ประชุมครูและเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องรว่มวาง
แผนการด าเนินงาน 
D : ก าหนดภาระงาน หนา้ที่ครูและเจ้าหน้าที่  
ติดต่อประสานงานตามภารพงานและความ
รับผิดชอบ 

ครู นักเรียน คณะ
ศึกษาดูงาน ได้รบั
ความพึ่งพอใจและ
ประทับใจร้อยละ 100 
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สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการ
ประเมินตามค ารับรองการปฎิบัติราชการระดับ
ดีมากขึ้นไป 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ระบบเอกสาร รับ – ส่ง เอกสารมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ 
2.สร้างความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่
ดีสู่ชุมชน 
3 .จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ได้ อ ย่ า งส ม บู รณ์  มี
ประสิทธิภาพ 
4. สรา้งความประทับใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน 
5. ห้ อ งอ านวยการมี ความ เป็ น ระ เบี ยบ 
เรียบร้อย สะอาด 

C :แบบประเมินและแบบสรุป  
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม   
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม พัฒนาการจัดการ
ประชุม(ระดับประถมและมัธยม) 
P :ประชุมครูร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
D :ก าหนดภาระงาน หน้าที ่เอกสาร วาระการ
ประชุม ฯ 
C :แบบประเมินและแบบสรุป  
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม   
กิจกรรมที่ 4   พัฒนางานต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน 
P :ประชุมครูและเจ้าหนา้ที่ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

   D : ก าหนดภาระงาน  วางแผนต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน 
C :แบบประเมินและแบบสรุป 
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม  
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม พัฒนางานรับรอง / ปฎิ
คม 
P :ประชุมครูและเจ้าหนา้ที่ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
D : ก าหนดภาระงาน  วางแผนต้อนรับ รับรอง  
C :แบบประเมินและแบบสรุป 
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
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มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม   
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาห้องส านักงาน
อ านวยการ 
P :ประชุมครูและเจ้าหนา้ที่ ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
D : ก าหนดภาระงาน  อุปกรณ์ส านักงาน   
แผนการด าเนินงาน  
C :แบบประเมินและแบบสรุป 
A :ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่แล้ว น าแนวทาง ที่ดีท าเป็น
มาตรฐาน พร้อมหาวธิีการทีจ่ะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็ว  หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม   

12 พัฒนาระบบ
การวัดผล 
ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพื่ อพัฒนาระบบการทดสอบและการ
ประเมินผลในสถานศึกษา 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-   สถานศึกษาด าเนินการทดสอบและการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบทุกชั้น 

-   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
ทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่า 90 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 มีผลคะแนน 
0-NET เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยภาพรวมของโรงเรียน 
-  นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.6 ได้รับการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ใ น รู ป แ บ บ ก า ร เรี ย น รู้  STEM 
EDUCATI0N  
-  นักเรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

P ประชุมครูวิชาการเพื่อวางแผนจัดท าปฏิทินการ
ท างานของวิชาการ การจัดท าค่ายโอเน็ต และ
การจัดการสอนแบบ STEM   
D ด าเนินการจัดหาวัสดุ และจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว ้
C ติดตาม นิเทศ และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
A น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

สังเกต  สอบถาม  
สัมภาษณ์ และผลสัมฤทธิ์
การทดสอบ 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย * ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น ปานกลาง ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก      

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

   
 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

    ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

    ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  ด ี   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

    ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ด ี   

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ดีเลิศ  

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

    ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

   ดีเลิศ  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

   ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

   ดีเลิศ  

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

    ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่    ดีเลิศ  
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เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

   ดีเลิศ  

 
11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   * ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น ปานกลาง  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดค านวณ 
  

ดี 

 
 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  

ดี 

 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ดี   

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
  

ดี 

 
 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ดี   

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   ดี   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ดี   

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ดี   

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
  

ดี 
  

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ดี   

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด     ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี   
ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
    ยอดเยี่ยม 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

    
ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
    ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    ยอดเยี่ยม 
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12. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ 
12.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน :ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่  9ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทัศน์  พันธกิจ   
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ด ี
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน และ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ด ี
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.32 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 91.32 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80  คะแนนขึน้ไป  ใช่            ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้  ใช่            ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่            ไม่ใช่ 

         ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            

 
12.2  การศึกษาขั้นพื้นฐาน :ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.47 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้  และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 10.00 8.64 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 6.88 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
 
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
4.00 

 
ดี 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
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ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคญั 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 

5.00 4.32 ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 79.60 ดี 
 
 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80  คะแนนขึน้ไป                             ใช่            ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้          ใช่           ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน          ใช่           ไม่ใช ่

         ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            

 
หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้ด าเนินการปรับแก้ไขแล้ว ผลการแก้ไข สมศ. 
ประเมินผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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12. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เป็นโรงเรียนของชุมชนที่จัดการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นอาชีพ
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สนองพระราชปณิธานสมเด็จย่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โรงเรียนบ้าน
ห้วยไร่สามัคคีมีการบริหารจัดการสถานที่  สิ่งแวดล้อม  อาณาบริเวณสวยงาม  น่าอยู่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้  
ดอกไม้ สวนพฤกษศาสตร์  ในโรงเรียนมีอาคารเรียนสวยงาม  น่าอยู่ บรรยากาศร่มรื่นสะอาด เพียบพร้อมด้วยแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ  จึงเป็นลักษณะที่โดดเด่นของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นที่รู้จัก ประทับใจแก่
บุคคลอื่นและชุมชน อันส่งผลให้เป็น 
รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ตลอดไป 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. ระดับปฐมวัย 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ท าให้มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน 
จนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ดูแลกิจส่วนตนได้ และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสมาธิ มีสติปัญญา สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆตามความสนใจได้ด้วยตนเอง และ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของเด็ก  นอกจากนี้  เด็กได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์  ด้านมุ่งเน้นให้
เด็กได้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  สถานศึกษามีเอกลักษณ์  คือ  “รีสอร์ทแห่ง
การเรียนรู้”ที่ส่งเสริมเด็กมีวินัย  รู้จักอดทนรอคอย  อดออม  ซื่อสัตย์  มีมารยาทสุภาพอ่อนน้อม  รู้จักกาลเทศะการ
เข้าหาผู้ใหญ่  รักสะอาด  สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เหมาะสมตามวัย  ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ
เหมาะสม  มีความใฝ่รู้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย  และมีการด าเนินงาน
โครงการพิเศษ  คือ  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
และโครงการจิตศึกษา 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ตามแนวทางการจัดการเรียน  การ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ อุปกรณ์เพ่ือ
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สนับสนุนการจัดประสบการณ์ และครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เรียนรู้ผ่านการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ มี
บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และการประเมินผลเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน 3 มาตรฐาน
และมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปี และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษาเป็นไปตามกฏกระทรวงและได้รับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

 ดา้นคุณภาพของเด็ก 
 เด็กบางส่วนเป็นชนเผ่าพม่า  มีปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  ขาด 

ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัย   จึงควร
ส่งเสริมทักษะการพูดสื่อสาร ทักษะพ้ืนฐานการอ่าน และการเขียน ท าให้ต้องมีการกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด ใช้ค าถาม 
ในการค้นหาค าตอบ รวมทั้งให้เด็กคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล คิดแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีครูปฐมวัยเพียง  1  คน  อัตราไม่ครบชั้น ควรจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน และส่งเสริมให้ครูที่
ยังขาดทักษะการสอนแบบมอนเตสซอรี่เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ควรมีการส ารวจ และซ่อมแซมสื่อท่ีช ารุด ให้พร้อมใช้งานได้ดี  รวมถึงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม และระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
 โอกาส 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นครอบครัวชุมชนจีนไทยยูนนาน  สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่  ในระดับปฐมวัยอย่างเต็มรูปแบบ  ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาโครงการพัฒนาดอยตุงที่
มุ่งการศึกษาต่อของเด็กอย่างชัดเจน  ท าให้เกิดการผลักดันให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยมีองค์การ
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บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงและชุมชนให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ผู้บริหารได้ระดมทรัพยากรส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจากชุมชน เครือข่ายทางการศึกษา ทั้งในรูปของงบ  ประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ 
บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน ( partner ship school) มาช่วยในการสนับสนุนการเรียน
การสอน 
 อุปสรรค 
 เด็กบางส่วนมีปัญหาครอบครัว  ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองและมีฐานะยากจน  เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสร้าง
พัฒนาการทางพฤติกรรมที่ดีของเด็ก 
  ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณภาพของเด็ก 
 เด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยกลางให้ชัดเจนและ 

ให้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่ดีในระดับประถมศึกษาต่อไป  ควรใช้เพลง  เกมการศึกษา  แบบฝึกพัฒนาทางภาษา
ให้เป็นเด็กได้ปฏิบัติอย่างมีความสุข  นอกจากนี้  ควรให้เด็กออกมาเล่าประสบการณ์  แสดงความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้หรือท ากิจกรรม  และกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความคิดในการแก้ปัญหาใกล้ๆ ตัว  โดยครูใช้
เทคนิคถาม  ตอบ  สนทนาพูดคุย  ให้เด็กได้แสดงความคิดอย่างทั่วถึงทุกคน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  สถานศึกษาควรพิจารณาจัดสรรหาครูปฐมวัยเพ่ิมเติมอีก  1  อัตรา  ให้ครบห้องครบชั้น  เนื่องจากครู
ปฐมวัยมีความจ าเป็นมากที่ต้องดูแลและเฝ้าระวังเด็กๆ  อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  ทั้งนี้  มีผลโดยตรงต่อการป้องกัน
การบาดเจ็บ  ความปลอดภัยต่างๆ  ของเด็ก  และประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยเสนอขออัตรา
เพ่ิมเติมหรืออัตราจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด  หรือขอรับความสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน  องค์กรท้องถิ่น  
ภาคเอกชนหรือชุมชน 
 2.  สถานศึกษาควรพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเรื่องการเฝ้าระวังเด็ก
ตกสระน้ าขนาดใหญ่และลึกอย่างจริงจังเป็นอย่างเร่งด่วน  และควรพิจารณาจัดหาเครื่องเล่นสนามเพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมกลางแจ้งให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 3.  สถานศึกษาควรพิจารณาให้ความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการหรือหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
อย่างมีเป้าหมายให้กับผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น  เพื่อการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ครูควรจัดกิจกรรมป้องกันเฉพาะจากบ่อน้ าข้างอาคารเรียนให้เด็กได้เข้าใจถึงอันตรายและควรร่วมมือกับ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตัิที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
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2. ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ปัจจัยในสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องและเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อสาร
ได้ทุกคน รู้จักประมาณตนในการใช้สื่อ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ตามระดับช่วงชั้น ผู้เรียนมีความขยัน หมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้และมีทักษะในการน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี ทั้งในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรวมในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานที่จะสามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพตามความ
ถนัด ความสนใจในอนาคตได้  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยทางโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา      สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน          มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเป็นรากฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่นักเรียนใช้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง เน้นการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง สรุปความรู้หลังเรียน น าไปเชื่อมโยง บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ รวมถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี และผู้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองได้ 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            3  
มาตรฐาน  มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปี  และให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  การศึกษาและได้รับการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 จุดที่ควรพัฒนา   

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บางคนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เนื่องจากปัญหาครอบครัวยัง
ต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการพัฒนาด้าน
การน าเสนอ การอภิปราย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่วนใหญ่มีความประพฤติดีในระยะแรกเริ่มเข้าศึกษา แต่มีการคบเพ่ือนที่มี
ภาวะเสี่ยง ส่งผลให้พฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน และอยู่ในภาวะเสี่ยง มีค่านิยม
เลียนแบบดาราด้านการแต่งกาย การใช้เครื่องประดับและของใช้ราคาแพง ตลอดจนหมกมุ่นอยู่ในโลกส่วนตัว
ค่อนข้างสูงตลอดเวลา ดังนั้น โรงเรียนจึงมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติ ตนของการเป็น
นักเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาประจ าชั้น เพื่อร่วมกันมองสาเหตุของสภาพปัญหาและร่วมกันคิด เพ่ือ
ก ากับ ติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีแนวทางที่เหมาะสมถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อไป และส่งเสริมให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในขนบธรรมเนียมและประเพณีของความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 
ยังต้องได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะอาชีพ การศึกษาต่อเพ่ือความช านาญ เฉพาะด้านต่อไป 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากกว่า
ที่เป็นอยู่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบท
และความต้องการอย่างแท้จริง 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน สร้างบรรยากาศของการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะกระบวนการคิดให้มากขึ้น รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เป็นสถานที่ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ผู้เรียนให้มากที่สุด และให้ครูเน้นภาระงาน หรือ
ผลงานนักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งด้านความรู้พ้ืนฐานและงานอาชีพ 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายใน  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพไม่มากนัก  รวมทั้งการติดตามคุณภาพ  การนิเทศระบบ
ประกันคุณภาพภายในในเชิงลึก  โดยเฉพาะคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการศึกษาจากต้นสังกัดไม่ชัดเจน 
  

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
 โอกาส 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน)  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จึง
ได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานและสวยงาม  ได้รับการสนับสนุนวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษามาให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหลายแห่งบนพ้ืนที่
โครงการหลวงดอยตุง  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  เป็นเส้นทางผ่านไปโครงการหลวงดอยตุง  มี
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆ  มาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานสม่ าเสมอ  อากาศบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ  มี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า  ประปา  ระบบอินเทอร์เน็ต  ห่างไกลแหล่งอบายมุข  มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการระดมทรัพยากรส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจากชุมชน เครือข่ายทางการศึกษา ทั้งในรูปของงบ ประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคคลที่
เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน ( partner ship school) มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน
  

อุปสรรค 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมือง  เส้นทางการคมนาคมคตเคี้ยวเลี้ยวลด  เนื่องจากอยู่บนภูเขา  ผู้เรียน
เกือบทั้งหมดเป็นชนเผ่า  ได้แก่  ลาหู่  อาข่า  ไทยใหญ่  และจีนยูนาน  มีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจนและไม่รู้หนังสือ  จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านวิชาการให้แก่บุตรหลาน  รวมทั้ง
นักเรียนบางส่วนมีสภาพครอบครัวแตกแยก  และผู้ปกครองบางส่วนไปท างานในตัวเมือง  จึงท าให้ผู้เรียนขาดความ
อบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่  และที่ตั้งของสถานศึกษาระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษาตั้งอยู่คนละที่  จึงท าให้การติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการขาดความคล่องตัว 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือนอกหลักสูตร
อย่างน้อย  1  เล่มต่อสัปดาห์  อ่านวารสาร  หนังสือพิมพ์เป็นประจ า  สรุปประเด็น  จดบันทึกข้อมูลความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน  ครูควรติดตาม  ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริมการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก
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และการสร้างนวัตกรรมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน  ฝึกการตั้งค าถามเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมากขึ้น  ค้นหา  วิธีการพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์  เป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่านอย่างจริงจัง  
และนิเทศ  ติดตามงานอย่างแข้มแข็ง  ตลอดจนสถานศึกษาควรพัฒนาอาคารสถานที่ทุกห้องที่ว่างอยู่  ซึ่งมีความ
พร้อมอยู่แล้วเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา  และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยต้องค านึงถึงความคุ้มทุนในการลงทุนด้านอาคารสถานที่เป็นหลักส าคัญ 
 2.  ผู้เรียนควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน  โดยเร่งรัดทักษะการฟัง  การอ่าน  การเขียน  การจด  บันทึกอย่าง
เป็นระบบ  รวมทั้งส่งเสริม  กระตุ้น  จูงใจ  ด้านการใฝ่รู้ใฝ่ เรียน  ความสนใจให้ เข้าร่วมกิจกรรมส่ง เสริม
ความสามารถทางวิชาการที่หลากหลายและให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งควรได้รับการพัฒนาในระดับรายบุคคล  รายกลุ่ม  
ครูและสถานศึกษาควรร่วมมือกันวางแผนน าผลประเมินหรือบันทึกหลังการสอนไปใช้  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
จริงจัง  เช่น  การปรับการออกแบบการเรียนรู้  หรือหน่วยการเรียนรู้  ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรม  แสดงความสามารถและเสดงผลงาน  ทั้งรูปแบบการรายงาน  การออกมาน าเสนอหน้าชั้น  การรวบรวม
ผลงานแสดงเป็นนิทรรศการทางวิชาการ  ระดับชั้นและระดับโรงเรียนในล าดับต่อไป 
 3.  สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ในทุกกลุ่มสาระโดยสถานศึกษาต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ  ระดมความคิดในการพัฒนาที่เน้นการบูรณาการ  ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่ให้บุคลากรทุก
คนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  ด าเนินการโครงการรักการอ่านให้เข้มข้นขึ้น  ทั้งนี้  ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม  เน้นการ
พัฒนาด้านการใช้นวัตกรรมตามสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องตามวิธีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  สถานศึกษาควรพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยจัดป้ายนิเทศต่างๆ  
ในห้องเรียน  หน้าอาคารเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาและอ่านอย่างมีระบบอย่างเหมาะสม
เพ่ือการจูงใจหรือชักชวนให้ผู้เรียนได้พบกับสิ่งแวดล้อมและจะเกิดนิสัยรักการอ่านจากป้ายนิเทศต่างๆ  อย่างมี
เป้าหมาย 
 2.  สถานศึกษาควรพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะความคิดความเป็นผู้มีเหตุผล  
รู้จักการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล  และที่ส าคัญเป็นเหตุผลในทาง
ที่ดีหรือเป็นเหตุผลเชิงบวกในรูปแบบของทักษะการเขียน  การพูดหรือในรูปแบบอื่นๆ  อย่างเหมาะสมกับช่วงชั้น 
 3.  สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  โดยพิจารณาน าผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  การประเมินการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการประเมินแบบทดสอบและแบบประเมินต่างๆ  มาใช้
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
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 4.  สถานศึกษาต้องพิจารณาน าข้อเสนอแนะของ  สมศ.  ไปวางแผนเพ่ือยกระดับคุณภาพโดยเฉพาะการ
อ่าน  เขียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยก าหนดมาตรการ  โครงการ  กิจกรรม  เพ่ือการยกระดับคุณภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม  ให้เสนอแผนงานไปยังต้นสังกัดและ  สมศ.  ภายใน  30  วัน  นับจากที่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์
จาก  สมศ.  และพยายามพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายภายใน  2  ปีการศึกษา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.  ครูควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยให้ครูทุกคนมีการเตรียมการ
สอน  จัดเตรียมสื่อและใช้สื่อที่หลากหลายทุกครั้งที่สอนด้วยตนเองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควร
ก าหนดขั้นตอนการสอนให้ชัดเจน  ควรระมัดระวังการเรียนการสอนโดยไม่มีก าหนดการสอนหรือขั้นตอนการสอน
หรือสอนตามหนังสือ  ครูควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มเก่ง  ปานกลาง  อ่อนให้ชัดเจน  เป็นนวัตกรรมพร้อมใช้  ใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  มีการประเมินผลและน าผลมาพัฒนาตามข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และควรให้
ความตระหนักและให้ความส าคัญกับบันทึกหลังการสอนเพ่ือทราบพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  และควร
วางเงื่อนไขการพัฒนาตนเองให้แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน  ทั้งนี้  เพ่ือน าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.ครูควรพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง  ทั้งตัวสะกด  
ตัวการันต์และวรรณยุกต์  รวมทั้งวรรคตอนอย่างเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น  โดยมีการด า เนินงานในลักษณะทั้ง
สถานศึกษาและมีการฝึกคัดลายมือ  เขียนค ายาก  สอนซ่อมเสริมและมีการตรวจผลงานผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เน้นการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างมีเป้าหมาย 
 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรทวิศึกษากับวิทยาลัยการเกษตรเชียงรายและอาชีวศึกษาเชียงรายโดยมี
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  จนผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ทักษะในการประกอบวิชาชีพในด้านการเกษตร  คหกรรม  บัญชี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 2.  การพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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บทท่ี  2 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงซน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
ของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง กับ
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ ของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ไนศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม คุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลัง 
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา 
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก
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ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่าท่ีรัฐต้อง
จัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน 
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าไช้จ่าย ในการศึกษา 15 ปี เป็น
ต้น 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมาย 
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก
ลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท ที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแช่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด งาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษา

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
1.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงไดโดยไม ่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
1.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
1.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
1.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
เป้าหมาย ดังนี้  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เสนอต่อสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติในวันนี้/ได้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามร่างกรอบ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579. โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง และยังคงยืดหลักการส าคัญสองประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหา
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไวให้แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบวงเงิน งบประมาณที่
สมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งทางด้ าน เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประการทีส่อง ค าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการ
พัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564. และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564. 
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

1. ปฏิรูปการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างต่อเนื่อง โดยจ าแนกงบประมาณเป็น 6 
กลุ่ม เพ่ือแสดงถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง กลุ่มงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การ (Agenda) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นท่ี (Area) และกลุ่มงบประมาณ รายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาลตร์ ที่สอดคล้องตามร่างกรอบ 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติ ยุทธศาสตร์ 
และมิติกระทรวง/หน่วยงาน บูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในมิติพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การแกไขปัญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง 
และสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่มีเงินรายได้และเงินสะสมคงเหลือได้พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจ ของ
หน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก การด าเนินภารกิจที่มี
ความส าคัญในระดับต ่า หรือหมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน หรือสร้างภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปจัดท า ภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วน มีความ
คุ้มค่าและมีความพร้อมในการด าเนินงานโดยประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1:ด้านความม่ันคง 
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดขายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงรักษา ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง SME และ Micro SME 

พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาศักยภาพ การผลิตภาค
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงิน การคลัง พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพ และมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ 
การค้า และการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา

ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สร้างความ เสมอ

ภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ะ ด้านการจัดการน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

เพ่ือจัดการปัญหาที่ดินท ากิน น าที่ดินบุกรุกมาจัดสรรให้กับประชาชน บริหารจัดการขยะและ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง การแยกขยะ ใช้
พลังงานทดแทน ดูทั้งระบบขยายท่อระบายน ้า ขยายเมืองง่ายกว่าย้ายเมือง บริหารจัดการทรัพยากรน ้า อนุรักษ์และ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ะ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการ

ยุติธรรม อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก  ่องค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้

ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.256-2564 นโยบายของรัฐบาล และ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
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3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน ของ

ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
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นโยบาย 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 5 ด้าน ดังนี้ 
 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 

ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2 .เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงใน

ถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 

ประเด็นกลยุทธ์ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่

ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
2. จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และ

การพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
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3. จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 

4. จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

5. จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

6. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

7. ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 
แนวทางการด าเนินการ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  

2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมกับบริบท 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
พ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook  และ Line 
เป็นต้น 

5. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

6. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2 
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ

ภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร   
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education)  2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 7. น า Digital Technology มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการ
ปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional 
ervices)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้
ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพ
ติดได้ 



 

 

155 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education) 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้น

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 



 

 

156 
 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนด 
 
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด 

1. ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ

มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy) 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)  
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย

ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
12. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น

พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2. ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
 
2. ด้านสถานศึกษา 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 

Independent Study) 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก

จิตวิทยาพัฒนาการ 
5. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความ

พร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  

1. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3. การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

8. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

10. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 

Independent Study) 
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2. ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4. ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5. ความรู้ด้านคณติศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ 
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

15. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

17. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
18. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความถนัด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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แนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ

พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

อนามัย 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุก

ช่วงวัย 
7. สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
 
 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     อย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่

บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบ

และรูปแบบที่หลากหลาย  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การ

คิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
8. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สือ่เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ

สร้างสรรค ์
10. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา 
11. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
12. ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
13. จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
14. จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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15. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ 
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

16. ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง  

17. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

18. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

19. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัด 

20. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

21. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ 

วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 

 
 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่การจูง
ใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
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ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผน
อัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา 
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที่ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู 
2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน

ศตวรรษท่ี 21  
3. ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
4. สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
5. ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
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แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
2. ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
3. ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้

สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่

ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)  
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 

Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา

ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 

(Differentiated Instruction) 
10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
11. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
14. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน

โดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 
 
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
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2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
3. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
2. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
3. พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการ

คิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1. เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโน
ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2. ปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
5. น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
เป้าประสงค์ 
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลด
ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
1.ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท า

แผนการนักเรียนทุกระดับ 
4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการ

เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
5. สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
ตัวช้ีวัด 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  

แนวทางการด าเนินการ  
1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ  
    หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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3. ด้านการบริหารจัดการ  
4. ด้านงบประมาณ  
5. ด้านความปลอดภัย และ 
6. ด้าน Digital Technology 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 

1. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง

ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ 

3. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

แนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ Transitional 

Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

5. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 

1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
2. ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะ

ด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม เป็น
หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3. ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5. 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูล
ครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์
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คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
4. ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 
 
 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 

2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 

1. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
2. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
3. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
5. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับ

ปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้

สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1. เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3. Autonomous School  

3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital 
Transformation) 

5. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู
สายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

6. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

7. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

8. น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

9. สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ

แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอ่ืน 

ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
12. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
13. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ

ผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 

1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
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2. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 

5. พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยสถานศึกษา  (SWOT  Analysis) 

  
ค าอธิบายแผนภูมิ 
จุดแข็ง 

- โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่แก่ บุคลากรอย่าง
ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการด้านคุณลักษณะดีขึ้น 

- โรงเรียนมีแผนการเรียนในระดับมัธยมที่เน้นอาชีพสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีดีท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

- มีระดมทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจากชุมชน เครือข่าย
ทางการศึกษา ทั้งในรูปของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น 
และหน่วยงานเอกชน ( partner ship school) มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
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จุดอ่อน 

- โรงเรียนมีแผนกประถม มัธยม แยกจากกันทั้งบุคลากรและสถานที่ ท าให้บริหารจัดการยาก 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้จะดีขึ้นแต่เม่ือเทียบกับระดับเขต และประเทศยังคงต้องเร่งรัด
พัฒนาต่อไป 

- การน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมุ่งมาตรฐานยังไม่มีคุณภาพ
เพียงพอ 

- โรงเรียนไมส่ามารถให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงจนถึงระดับมัธยมต้น
ท าให้นักเรียนที่ยากจนหลายคนประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน 

- โรงเรียนแผนกมัธยมยังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิชาชีพ
ท าให้ไมส่ามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพต่าง ๆ ได้ดีพอ 

- โรงเรียนยังขาดคุรุภัณฑ์จ าเป็นในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ 
คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์งานด้านอาชีพ พาหนะขนส่งนักเรียนเพื่อไปแหล่งเรียนรู้  

- โรงเรียนยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอได้แก่ เจ้าหน้าที่
การเงิน พัสดุ เจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฝึกอาชีพที่จ าเป็น ท าให้ครูต้อง
ท างานหลายหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

โอกาส 

- โครงการพัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาต่อของคนในพ้ืนที่อย่างชัดเจน ช่วยจ้างบุคลากรในสาขาที่ 
โรงเรียนขาดแคลน 5 ต าแหน่งมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี ท าให้เกิดการผลักดันให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

- อบต. แม่ฟ้าหลวงและชุมชนให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุน 

- โรงเรียนอยู่ในที่ตั้งที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ระบบอินเตอร์เน็ตและการคมนาคมที่
สะดวกสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น 

อุปสรรค 

- นักเรียนบางส่วนมีปัญหาครอบครัว ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองและมีฐานะยากจน เป็นอุปสรรค
ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน 

- นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ม . ปลาย อยู่ห่างไกลเดินทางยากล าบาก ท าให้อัตราการเรียน
ต่อไม่สูงเท่าที่ควร 
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ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 

การจัดการศึกษาเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จนเกิดทักษะ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันจัดการศึกษาตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ว่า 

“ ช่วยเขา ให้เขาช่วยตัวเขาเอง ” 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการด ารงชีวิตและมีทักษะอาชีพ  ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

             เป็นโรงเรียนของชุมชนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นอาชีพ อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา สนองพระราชปณิธานสมเด็จย่า  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน   ภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ค าขวัญ 

 การเรียนรู้หลากหลาย  สุขภาพกายสมบูรณ์  เพ่ิมพูนคุณธรรม  น าประชาธิปไตย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 

1. ครูมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโครงการ

พัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

เต็มศักยภาพ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน 

2.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ ให้สนองต่อความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น และแนวทางของโครงการพัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3. โรงเรียน  ชุมชน  และโครงการพัฒนาดอยตุง(พ้ืนที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4. โรงเรียนกระตุ้น และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพที่ตรงกับความถนัดความสนใจ  
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และการสืบสานงานพระราชด าริของสมเด็จย่า  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสามารถก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

6. สถานศึกษาส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมี 

ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นผู้

ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นท าเป็นและมีทักษะชีวิต 

เป้าประสงค์ 

นักเรียน :  นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพและ ด ารงชีวิต เป็น

พลเมืองดี และน าความเจริญมาสู่ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร :  ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ พัฒนาเชิงรุก รอบรู้งานวิชาการเชี่ยวชาญงานบริหาร

จัดการ มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นนักประสานที่ดี 

คร ู:  ครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี มี

จริยธรรม สื่อสารร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

โรงเรียน :  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด อบอุ่น ปลอดภัย 

เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้ปกครองและชุมชน :  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรวมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

พัฒนาโรงเรียน มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนและ มีบทบาทในการดูแลเด็กท่ีตนเองรับผิดชอบ 
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แนวนโยบายและมาตรการของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  

ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

____________________________________________________________________________ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติใน

เฉพาะอย่างยิ่งจากบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองที่ปรับตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่องดังนั้น

สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามนโยบายมาตรการโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้

รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นสุข โรงเรียนบ้านห้วยไร่

สามัคคี จึงได้ก าหนดแนวนโยบาย และมาตรการของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

1.1 ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม 

1.2 ให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการด าเนินการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 1.3 ก าหนดให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน และจัดท า SAR รายบุคคลเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 
 

2. งานวิชาการ 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

   2.1.1. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ในระดับปฐมวัยแบบเต็มรูปแบบ 

2.1.2  ให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตส

เซอรี่ 

2.1.3 ให้ครูผลิตสื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 

2.1.4  ให้จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยให้ครูเข้ารับ

การอบรมพัฒนาจาก สพป.ชร เขต3 จัดกิจกรรมตามโครงการ รายงานและรับการประเมินเพ่ือคง

สภาพ 
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2.1.5 ให้จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน 
 

 2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

2.2.1 ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในรายวิชา ภาษาไทย และ

คณิตศาสตร์ โดยให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ 

จัดท าแผนการสอนและบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ ครูจัดท าสื่อ จัดหาสื่อการ

เรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ครูจัดการเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ และรับการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ให้มีการจัดการเรียนการสอน แบบ TBL โดยให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนา การ

จัดการเรียนการสอนแบบ TBL จัดท าแผนการสอนและบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TBL ครู

ผลิตสื่อ จัดหาสื่อการเรียนการสอนแบบ TBL และรับการนิเทศจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 ให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

คิดค านวณช้า โดยมีกิจกรรมส าคัญได้แก่  เขียนตามค าบอก แต่งประโยค ท่องอาขยาน คัดไทย สอนซ่อม

เสริม กิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรมด้านภาษา และคิดเลขเร็ว 

2.2.4 ให้จัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION  โดยให้ครูเข้ารับการอบรม 

พัฒนา การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION จัดท าแผนการสอนและบันทึกผลการจัดการ

เรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION ครูผลิตสื่อ จัดหาสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION 

และรับการนิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2.3.1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนา การจัดการ

เรียนการสอนแบบ PBL ให้จัดท าแผนการสอนและบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ครูผลิต

สื่อ จัดหาสื่อการเรียนการสอนแบบ PBL และรับการนิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 ให้จัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION โดยให้ครูเข้ารับการอบรม 

พัฒนา การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION จัดท าแผนการสอนและบันทึกผลการจัดการ

เรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION ครูผลิตสื่อ จัดหาสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION 

และรับการนิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3. โดยจัดให้

มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง และจัดให้

มีการสอนแบบบูรณาการและการสอนแบบ STEM EDUCATION ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 

2.5 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้จัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ตอบสนอง

ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดกลุ่มวิชา

ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจดังนี้ 

 1. สายสามัญ (ศิลป์-ค านวน) 

 2. สายอาชีพ ได้แก่ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรม เกษตร โรงแรม และบัญชี 

   3. ทวิศึกษา ได้แก่ วิชาชีพเกษตร  กับวิทยาลัยเกษตรเชียงราย วิชาชีพคหกรรม กับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิชาชีพบัญชี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2.6 ให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ ท าเป็นรูปแบบกิจกรรมศูนย์จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของนักเรียน  โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม  น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการหารายได้ระหว่าง

เรียน 

2.7 ให้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในทุกระดับชั้น โดยเน้น การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง 
 

3. ด้านงานกิจการนักเรียน 

3.1. ให้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกระบวนการของ

โรงเรียนสุจริต  ที่เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์การเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในหลากหลายช่องทาง สร้างคุณลักษณะ 5 ประการให้กับผู้เรียนคิดเป็น มีวินัยชื่อ

สัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ และสร้างความตระหนัก ให้คณะครูบุคลากรทาง

การศึกษานักเรียนและชุมชนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.2. ให้ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โดยจัดตั้งสภานักเรียน  การจัดค่ายผู้น า

และเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านประชาธิปไตยของชุมชน 
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3.3. ด ารงรักษาสถานภาพของโรงเรียนดีศรีต าบล โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การ

ท าบุญตักบาตรวันส าคัญ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนสีขาว และโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท า  

 3.4 ให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมเขตสะอาด 

ส้วมสุขสันต์  

 3.5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรม โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม ) ตรวจ

สุขภาพ  กีฬา มีสนามกีฬาให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด 

 3.6 ให้มีการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ขอรับ

บริจาคสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับมอบให้นักเรียนที่

ยากจนและขาดแคลน ดูแลความปลอดภัย ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุ การดูแลในเรื่องของ

การประสาน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ  

 3.7 ให้มีการวางแผนงานกิจการนักเรียน โดยรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียน การบริหารงานนักเรียน เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยม 12 ประการโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์  

 3.8 ร่วมกับทางสถานีภูธรแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรม 1 ต ารวจ 1 โรงเรียนทุกวันจันทร์จะมี

เจ้าหน้าที่ต ารวจมาพบปะกับนักเรียนหน้าเสาธง 3-5 นาที 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

ก าหนดให้มีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา ให้ครูทุก

คนต้องผ่านการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของบุคลากร เพื่อ

ส่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร โดยครูทุกคนได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

5. งานอ านวยการ  

ก าหนดให้มีการวางแผนและด าเนินงานธุรการ ระบบงานสารบรรณและประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ บริหารงานการเงินการบัญชี 

บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ตามระเบียบของทางราชการ บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ อาคารเรียน และ

สภาพแวดล้อมตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ร่มรื่น พร้อมใช้อยู่เสมอและพัฒนา

ระบบอ านวยการให้มีความเข้มแข็ง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
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    บทที่  4 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามผลผลิตตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

  

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จึงก าหนดกลยุทธ์การ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอนาคตที่

ยั่งยืน ” 

พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
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เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 

ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี

สมรรถนะ ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี

ความสามารถในการ พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่

ดี Global (Citizen) พร้อม ก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 

ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน 
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ แนวทาง 
3.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.ส่งเสริมสนับสมุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนเอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนเอย่างมีคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมิส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมิส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มิประสิทธิภาพ  

2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายผลผลิต 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลผลิตที่ 1 
ผู้จบการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

- จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

- จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษามี
พัฒนาการตามเกณฑ์  

 

   

40 คน 

    

    

ร้อยละ 100 

   

40 คน 

    

    

ร้อยละ 100 

   

40 คน 

    

    

ร้อยละ 100 

ผลผลิตที่ 2 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นป.1 
- จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม .1  
- จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   
- จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาค
บังคับ 
- อัตราออกกลางคันนักเรียนในการศึกษา

ภาคบังคับ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลัก
เพิ่มขึ้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
         ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 

 
40 คน 
180 คน 
60 คน 

 
160 คน 

 
65 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 
 
 

ร้อยละ 4 
ร้อยละ  4 

 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 

 
40 คน 
200 คน 
60 คน 

 
170 คน 

 
58 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 
 
 

ร้อยละ 4 
ร้อยละ  4 

 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 

 
40 คน 
220 คน 
60 คน 

 
180 คน 

 
60 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 
 
 

ร้อยละ 4 
ร้อยละ  4 

 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายผลผลิต 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

        อังกฤษ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
        ภาษาไทย 
        คณิตศาสตร์ 
        อังกฤษ 

ร้อยละ  4 
 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 

ร้อยละ  4 
 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 

ร้อยละ  4 
 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 
ร้อยละ  4 

 
ผลผลิตที่ 3 
ผู้จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นม.4 
-  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
- อัตราออกกลางคันนักเรียนใน
การศึกษาภาคบังคับ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
60 คน 

 
160 คน 

 
38 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 

สูงกว่าปี 60 

 
60 คน 

 
170 คน 

 
52 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 

สูงกว่าปี 61 

 
60 คน 

 
180 คน 

 
55 คน 

 
ร้อยละ 0.5 

 
 

สูงกว่าปี 62 
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เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพมาตรฐาน 
profile 1 profile 2 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 

ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพมาตรฐาน 

profile 1 profile 2 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี ดีเลิศ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดีเลิศ 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดีเลิศ 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี ดีเลิศ 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 

 6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1)  การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี ดีเลิศ 

 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี ดีเลิศ 

 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ดีเลิศ 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพมาตรฐาน 

profile 1 profile 2 

เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
    หมายเหตุ 
  
 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามเอกสาร 
 1. แนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (เล่มสีชมพู) 
 2. คู่มือการประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  (พ.ศ.2559) 
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บทที่ 5 
กรอบงบประมาณ(ปีการศึกษา 2562 -2564) 

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 – 2564 

ตารางประมาณการรายรับตามงบอุดหนุนรายหัว 
รายการ อัตรา

รายหัว 
ประมาณการปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี 2564 
นักเรียน งบประมาณ นักเรียน งบประมาณ นักเรียน งบประมาณ 

ระดับปฐมวัย 1,700 23 39,100 30 51,000 30 51,000 
ระดับประถม 1,900 136 258,400 140 266,000 140 266,000 
ระดับมัธยมต้น 3,500 173 605,500 180 630,000 180 630,000 
ระดับมัธยม
ปลาย 

3,800 146 554,800 150 570,000 150 570,000 

รวม
งบอุดหนุน 

 478 1,457,800 500 1,517,000 500 1,517,000 

        
ปัจจัยพื้นฐาน
ประถม 

50 1,000 50,000 55 55,000 60 60,000 

ปัจจัยพื้นฐาน
มัธยม 

25 3,000 75,000 30 90,000 30 90,000 

        
ปัจจัยพื้นฐาน
พิเศษประถม 

21 1,600 33,600 25 40,000 25 40,000 

ปัจจัยพื้นฐาน
พิเศษมัธยม 

2 1,600 3,200 5 8,000 5 8,000 
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ตารางประมาณการรายรับตามงบอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นป ี
  

จ านวน
นักเรียน 
  

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

อัตรา/คน 
จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน อัตรา/คน 

จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน 

ก่อนประถม 23 200 4,600 200 4,600 300 6,900 430 9,890 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 25 625 15,625 390 9,750 360 9,000 480 12,000 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 619 11,142 390 7,020 360 6,480 480 8,640 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 22 622 13,684 390 8,580 360 7,920 480 10,560 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 673 15,479 390 8,970 360 8,280 480 11,040 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 24 806 19,344 390 9,360 360 8,640 480 11,520 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 818 19,632 390 9,360 360 8,640 480 11,520 

มัธยมศึกษปีท่ี 1 55 764 42,020 420 23,100 450 24,750 880 48,400 

มัธยมศึกษปีท่ี 2 69 877 60,513 420 28,980 450 31,050 880 60,720 

มัธยมศึกษปีท่ี 3 49 949 46,501 420 20,580 450 22,050 880 43,120 

มัธยมศึกษปีท่ี 4 50 1,318 65,900 460 23,000 500 25,000 950 47,500 

มัธยมศึกษปีท่ี 5 46 1,263 58,098 460 21,160 500 23,000 950 43,700 

มัธยมศึกษปีท่ี 6 50 1,109 55,450 460 23,000 500 25,000 950 47,500 

รวมเป็นเงิน 
  

427,988 
 

197,460 
 

206,710 
 

366,110 
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ตารางประมาณการรายรับตามงบอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นปี 
 

จ านว
น

นักเรี
ยน 
 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน อัตรา/คน 

จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน 

ก่อนประถม 30 200 6,000 200 6,000 300 9,000 430 12,900 

ประถมศึกษาปีที่ 1 28 625 17,500 390 10,920 360 10,080 480 13,440 

ประถมศึกษาปีที่ 2 25 619 15,475 390 9,750 360 9,000 480 12,000 

ประถมศึกษาปีที่ 3 18 622 11,196 390 7,020 360 6,480 480 8,640 

ประถมศึกษาปีที่ 4 22 673 14,806 390 8,580 360 7,920 480 10,560 

ประถมศึกษาปีที่ 5 23 806 18,538 390 8,970 360 8,280 480 11,040 

ประถมศึกษาปีที่ 6 24 818 19,632 390 9,360 360 8,640 480 11,520 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 56 764 42,784 420 23,520 450 25,200 880 49,280 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 877 48,235 420 23,100 450 24,750 880 48,400 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 69 949 65,481 420 28,980 450 31,050 880 60,720 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 54 1,318 71,172 460 24,840 500 27,000 950 51,300 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 1,263 63,150 460 23,000 500 25,000 950 47,500 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 1,109 51,014 460 21,160 500 23,000 950 43,700 

รวมเป็นเงิน   444,983  205,200  215,400  381,000 
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ตารางประมาณการรายรับตามงบอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นป ี
จ านวน
นักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  
อัตรา/คน 

จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน อัตรา/คน 

จ านวน
เงิน 

อัตรา/
คน 

จ านวน
เงิน 

ก่อนประถม 30 200 6,000 200 6,000 300 9,000 430 12,900 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 28 625 17,500 390 10,920 360 10,080 480 13,440 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 25 619 15,475 390 9,750 360 9,000 480 12,000 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 622 11,196 390 7,020 360 6,480 480 8,640 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 22 673 14,806 390 8,580 360 7,920 480 10,560 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 23 806 18,538 390 8,970 360 8,280 480 11,040 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 818 19,632 390 9,360 360 8,640 480 11,520 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 56 764 42,784 420 23,520 450 25,200 880 49,280 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 55 877 48,235 420 23,100 450 24,750 880 48,400 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69 949 65,481 420 28,980 450 31,050 880 60,720 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 54 1,318 71,172 460 24,840 500 27,000 950 51,300 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 50 1,263 63,150 460 23,000 500 25,000 950 47,500 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 46 1,109 51,014 460 21,160 500 23,000 950 43,700 

รวมเป็นเงิน   444,983  205,200  215,400  381,000 
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การจัดสรรงบประมาณ 

 
ที ่ รายการจัดสรรงบประมาณ ประมาณการงบประมาณ หมายเหตุ 

2562 2563 2564  
1 งบบริหารทั่วไป(35%) 510,230 530,950 530,950  
2 งบฉุกเฉิน (5%) 72,890 75,850 75,850  
3 งบเพ่ือพัฒนาจุดเน้นตามกลยุทธ์ 

  งบอุดหนุนรายหัว(60%) 
  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
874,680 
366,110 

 
910,200 
381,000 

 
910,200 
381,000 
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กรอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้งบประมาณ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
โครงการ กิจกรรม อุดหนุน (60%) + กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ปีการศึกษา

2564 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและ
ส่งเสริม
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

1. โครงการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี่ 
2. โครงการหลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนการ
สอน 
3. โครงการ พัฒนาส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 
4.โครงการคัดแยกขยะ
ภายในโรงเรียน 
5. โครงการเปิดโลกการ
เรียนรู้ 
6. โครงการ พัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
7.โครงการวัดผลและ
ประเมินผล 
 
 

30,000 
 

20,000 
 

274,560 
 
 
 
 
 
 

165,000 
49,000 

 
73,720 

30000 
 

20000 
 

280000 
 
 
 
 

6,480 
 

165000 
49000 

 
73720 

30000 
 

20000 
 

280000 
 
 
 
 

6,480 
 

165000 
49000 

 
73720 
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กรอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม แผนการใช้งบประมาณ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
โครงการ กิจกรรม อุดหนุน (60%) + กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ปีการศึกษา

2564 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้าน
การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพมี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

1. โครงการ   พัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2 โครงการ   ICT เพ่ือ
การศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4.โครงการเสริมสร้างความ
พร้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

357,400 
 
 
 

70,000 
 
 

134,110 
 

งบเหลือจ่าย 
 
  

390000 
 
 
 

70000 
 
 

140000 
 

งบเหลือจ่าย 

390000 
 
 
 

70000 
 
 

140000 
 

งบเหลือจ่าย 

กลยุทธ์ที่ 3 
ปลูกฝังคุณธรรม
ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการ โรงเรียน
ประชาธิปไตย 
2.โครงการ   ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
3. โครงการ โรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
41,000 

 
26,000 

 
41,000 

 
26,000 

 
41,000 

 
26,000 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง
ระบบให้สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

- - - 
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บทที่ 6 
การก ากับ ติดตาม และประเมินรายงาน 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ของสถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการ
ก ากับ ติดตามตลอดจนการควบคุมและประเมินผล การปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 

1. ให้มีการประชุม วางแผนและออกค าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
2. ให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการบันทึกรายงานผู้บริหารและแจ้งที่ประชุมทุกระยะ 
3. ให้ทุกกลุ่มงาน จัดท าคู่มือคุณภาพเพ่ือระบุแนวปฏิบัติในการน านโยบาย และกลยุทธ์ ลงสู่การ

ปฏิบัติจริง 
4. ให้ผู้บริหารนิเทศติดตามทุกระยะอย่างใกล้ชิด 
5. ให้มีการสรุป ประเมินผลการด าเนินการทุกครั้งที่เสร็จสิ้นโครงการ 
6. ให้มีการสรุปรายงานและแสดงผลงานต่อสาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส าเนาหนังสือ แสดงพันธะสัญญาที่โรงเรียนเสนอ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 

ที่    /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2559- 2561 นั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1.นายศุภโชค    ปิยะสันติ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวนวลจันทร์   ชื่นชม    ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3.นางดวงพร    ซาวค าเขตต์   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.นางพานิต    สันฝั้น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.นางขวัญจิตร    จันทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6.นางทศพร    สมยง   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6.นางจันจิรา    ชัยภูวนารถ   ครูช านาญการ    กรรมการ 
7.นางสาวภิญประภา   ใจทน  ครู     กรรมการ 
8. นายพนม    สมยง    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่           มีนาคม  2559 
  สั่ง  ณ  วันที่    มีนาคม   2559 
 
       
       ลงชื่อ 
                (นายศุภโชค  ปิยะสันติ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่

สามัคคี 
 

พันธะสัญญา 
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แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่างปีการศึกษา  2562  ถึงปีการศึกษา 2564 

พันธะสัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่าง นายศุภโชค  ปิยะสันติ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี และ นายวีรชิต  วัญชิตกุล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาว่าจะร่ วมมือ
กันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
           ลงชื่อ............................................................. 
               (นายศุภโชค  ปิยะสันติ์) 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้เสนอพันธะสัญญา 
 
     

      ลงชื่อ............................................................. 
                (นายวีรชิต  วรัญชิตกุล) 

       ประธานคณะกรรมสถานศึกษา ผู้เห็นชอบพันธะ
สัญญา 
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