
ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
1. ช่ือโครงการ  ใหต้ั้งตามโครงการท่ีแจกให ้
2. ช่ือกิจกรรม  ผูเ้ขียนโครงการตั้งเองตามท่ีเสนอของบประมาณ 
3. แผนงาน  ใหต้ั้งตามหวัขอ้ประเด็นยทุธศาสตร์ ทั้ง 6 ขอ้ของโรงเรียน  
4. การสนองนโยบาย  จุดเนน้ กลยทุธ ์หรือมาตรฐาน  ใหต้รงตามเอกสารท่ีแจกใหแ้ละลงรายละเอียดของแต่

ละขอ้ท่ีสนองดว้ย 
5. หลกัการและเหตุผล    มีแนวทางการเขียนอยู ่3 ประเด็น จะใชท้ั้ง 3 อยา่งหรือเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ มี 

- ทฤษฎี หลกัการหรือนโยบายของหน่วยงาน 
- สภาพปัจจุบนัหรือปัญหา 
- ความตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุง 

6. วตัถุประสงค ์ เพื่ออะไร 
7. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  บอกจ านวนท่ีชดัเจน วดัไดเ้ป็นรูปธรรม 
เชิงคุณภาพ  บอกผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  ซ่ึงเป็นการตอบค าถามของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 

8. วิธีด  าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ      บอกกิจกรรมหลกั ซ่ึงจะมี การวางแผน  การด าเนินกิจกรรม(อาจมี
หลายกิจกรรม)  การตรวจสอบ  และการประเมินผลและรายงาน 

9. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ  ตอ้งเขียนใหช้ดัเจน ระบุระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุดโครงการ 
10. งบประมาณ  ไดข้อใชจ้ากงบตวัไหนและจ านวนเงินตอ้งสมัพนัธก์บัเอกสารแนบทา้ยกิจกรรม 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชง้บประมาณบอกรายละเอียดเป็นขอ้ๆ ว่าขอใชค่้าอะไร  
11. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  ใหว้ิเคราะห์ตามปัจจยัความเส่ียง  และแนวทางการบริหารความเส่ียง 
12. ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  เอาจากขอ้ 3. เป้าหมาย  มาใส่ 
13. ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เป็นผลท่ีเกิดต่อเน่ืองจากผลผลิตของกิจกรรม Outcome 
14. ผูรั้บผดิชอบโครงการอาจมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได ้

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ีด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ ของโรงเรียนท่าวังผาพทิยาคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1. การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

กลยทุธท่ี์ 1 ส่งเสริมความเป็นคนดี มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 โครงการศาสตร์พระราชา 
 1.2 โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
 1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 1.4  โครงการพฒันาและส่งเสริมดา้นทกัษะชีวิต 

1.5 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน 
1.6  โครงการพฒันาสุขภาพและสุนทรีภาพของนกัเรียน 
1.7 โครงการพฒันาส านึกความเป็นพลเมืองดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2. การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
2.1 โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้สู่การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.2 โครงการนิเทศแบบกลัยามิตร 
 2.3 โครงการเสริมสร้างการวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษา 

2.4  โครงการพฒันาส่ือ นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนสู่การวจิยัเพื่อแกปั้ญหา และพฒันาศกัยภาพ 
ผูเ้รียน เต็มความสามารถตามศกัยภาพเป็นรายบุคคลได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธท่ี์ 3 พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 3.1 โครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเนน้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
3.2  โครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนสายอาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงาน 
3.3  โครงการพฒันาหลกัสูตรบูรณาการ 
3.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวและศึกษาต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 4  พฒันาเพ่ิมโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา  
4.1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาท่ีพร้อมใชไ้ด ้
4.2 โครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนสายอาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงาน 
4.3  โครงการพฒันาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเสถียร เพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชง้านในสถานศึกษา 
4.4  โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
กลยทุธท่ี์ 5 พฒันาคุณภาพนกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล  ้า

หนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และรับผดิชอบต่อสงัคมโลก 
5.1 โครงการส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีความตระหนกั ส านึกรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน สุขภาพ 

ในฐานะของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
5.2  โครงการส่งเสริมการรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
5.3 โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู้  ความสามารถ และทกัษะในศตวรรษท่ี 21  สู่ความเป็นเลิศ 
5.4  โครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเนน้ภาษาศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
กลยทุธท่ี์ 6  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพตามโรงเรียน

มาตรฐานสากล รวมทั้งการน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาช่วยในการบริหารงานและการจดัการศึกษา(สีม่วงอนัเดิมน่าจะตดั
ออกไหมแต่สีแดงควรเพ่ิม) 

6.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศกึษา 
6.2 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

      6.3 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายความร่วมมือการจดัการศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
นโยบายของโรงเรียนท่าวงัผาพทิยาคม 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และมีความสามารถตามศกัยภาพ 
2. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพบุคลากร 
3. พฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ความสามารถและทกัษะในศตวรรษท่ี 21  เต็มศกัยภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
4. พฒันา เพ่ิมโอกาสเขา้ถึงและลดความเล่ือมล ้าทางการศึกษา 
5. พฒันาหลกัสูตร แหล่งเรียนรู้และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
6. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
จุดเน้นของโรงเรียนท่าวงัผาพทิยาคม  

1. จดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
3. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
4. ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
5. จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 



 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุร รัชกาลที่ 10 

การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพ้ืนฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน ๔ ดา้น 
๑. มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 
๒. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง - มีคุณธรรม 
๓. มีงานท า - มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองท่ีดี 

๑. มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 
๑. ความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบา้นเมือง 
๒. ยดึมัน่ในศาสนา 
๓. มัน่คงในสถาบนักษตัริย ์
๔. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง – มคุีณธรรม 
๑. รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีผดิ - ชอบ / ชัว่ - ดี 
๒. ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
๓. ปฏิเสธส่ิงท่ีผดิ ส่ิงท่ีชัว่ 
4. ช่วยกนัสร้างคนดีใหแ้ก่บา้นเมือง 

๓. มีงานท า - มีอาชีพ 
๑.การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาตอ้งมุ่งใหเ้ด็ก และเยาวชน 

รักงาน สูง้าน ท าจนงานส าเร็จ 
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลกัสูตร และนอกหลกัสูตรตอ้งมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนท างานเป็นและมีงาน 

ท าในท่ีสุด 
๓. ตอ้งสนบัสนุนผูส้ าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตนเอง และครอบครัว 

๔. เป็นพลเมืองท่ีดี 
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหนา้ท่ีของทุกคน 
๒. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการตอ้งส่งเสริมใหทุ้กคนมีโอกาสท าาหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี 
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบา้นเมืองไดก้็ตอ้งท า”เช่นงานอาสาสมคัรงานบ าเพญ็ 

ประโยชน์ งานสาธารณกุศลใหท้ าดว้ยความมีน้าํใจ และความเอ้ืออาทร 

 

 



ยุทธศาสตร์ การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 
1. การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
3. การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศกึษา 

 

กระทรวงศึกษาการจึงได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1. ปลดลอ็ก ปรับเปลีย่น และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจดัการและการพฒันาก าลงัคน โดยมุ่งปฏิรูปองคก์าร

เพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นกฎหมาย ฯลฯ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาช่วยในการบริหารงานและการจดั
การศึกษา 

2. ปลดลอ็ก ปรับเปลีย่น และเปิดกว้าง ระบบการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งใหค้รอบคลุมถึงการจดั
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดลอ็ก ปรับเปลีย่น เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลผุลตามนโยบายการศึกษายกก าลงัสอง 
(Thailand Education Eco – System : TE2S) การศกึษาท่ีเขา้ใจ Supply และตอบโจทย ์Demand โดยใหทุ้กหน่วยงาน
พิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัอยา่งรอบดา้น ครบถว้น ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ
ร่วมกนัแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 
จุดเน้นกระทรวงศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 

1. การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
4. การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5. การพฒันาการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
6. การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
 

 

 



กลยุทธ์  นโยบาย  จุดเน้น  สพม. น่าน 
กลยุทธ์(Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจดัการศึกษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาทีม่คุีณภาพมมีาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้

ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภยั (safety) 

ดูแลความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาและสถานศึกษาจากภยัพิบติัและภยัคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจดัสถาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตวัต่อโรคอุบติัใหม่และโรคอุบติัซ ้า 
นโยบายที่ 2 ด้านคุณภาพ (Quality) 

2.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และทกัษะท่ีจ  าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 
อยา่งครบถว้น เป็นคนดี มวีินยั มคีวามรักในสถาบนัหลกัของชาติ ยดึมัน่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 

2.2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะและทกัษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวตักรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยดิีจิทลั และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการเลือกศกึษาต่อเพื่อการมีงานท า 

2.3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นครูยคุใหม่ มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะ มีทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ มคีวามรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั มีการพฒันาตนเอง
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบายที่ 3 ด้านโอกาส (Opportunity) 

3.1 สนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกคน มีพฒันาการท่ีดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินยัอารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
ใหส้มกบัวยั 

3.2 ด าเนินการใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถคิด
วิเคราะห์เพื่อการศกึษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศกัยภาพและความถนดัของตนเอง 

3.3 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอยูใ่นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้อกจากระบบการศึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 

3.4 ส่งเสริมใหเ้ด็กพิการและผูด้อยโอกาส ใหไ้ดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีมคุีณภาพมีทกัษะในการด าเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
นโยบายที่ 4 ด้านคุณธรรม (moral) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาคน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีปัญญา มีความรู้ มี
คุณธรรม และมีทกัษะในการแกปั้ญหาชีวิต รู้อะไรดี อะไรชัว่ มีทศันคติทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ดว้ยกระบวนการของ
ลูกเสือ ยวุกาชาด 

 

จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 1 Gesture “การแสดงออก” 

ผูเ้รียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลกัของชาติพอเพียง มีวนิยั สุจริต มจิีตอาสา 
จุดเน้นที่ 2 Glory “ความมช่ืีอเสียง” 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด มีความสามารถ 
ในการแข่งขนัและมีทกัษะท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
จุดเน้นที่ 3 Growth “การเตบิโต” 

ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษา และไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ อยา่งทัว่ถึง 
และเท่าเทียม ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทกัษะ ดา้นภาษา ทกัษะ 
การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั และใชน้วตักรรมดา้นการจดัการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 4 Geography “บริบทพ้ืนทีด้่านภูมศิาสตร์” 

สถานศึกษาจดัการศกึษาตามบริบทดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มุ่งพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
จุดเน้นที่ 5 Guideline “ผู้ช้ีน า” 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาน่าน มีระบบบริหารจดัการ โดยใชส้หวิทยาเขตเป็นฐาน มีนวตักรรม
การจดัการศกึษา ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั เนน้การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ใชธ้รรมาภิบาล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกปั้ญหา   
๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน   
๑) การมคุีณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ  
     ๒.๑ มีเป้าหมายวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน  

     ๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
     ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศกึษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     ๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

     ๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

      ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
  ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ 

๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 


