


ค ำน ำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565  โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้จัดท าขึ้นตาม     
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ของชาติ แผนการศึกษาของชาติ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต4   ซึ่งรายละเอียดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  รวมถึงการก ากับ 
ติดตาม  เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลและสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตั้งอยู่เลขท่ี 136 หมู่ 11  
ถนน  เชียงใหม่–ฮอด ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230 

โทรศัพท์  053-441818  โทรสาร  053-441818   
E-mail : sanpasakschool@gmail.com  Website : http://www.sps-school.com     

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  มีเขตพ้ืนที่บริการ 3 ต าบล  26 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

1) เขตพ้ืนที่บริการระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย 
  หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์ 
  หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง 
  หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส 
  หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย 
  หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก   
  หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก 

2) เขตพ้ืนที่บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
  ต าบลหนองควาย  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
  ต าบลบ้านแหวน   หมู่ที่  1, 2, 3, 6, 11, 12, 13   
  ต าบลสันผักหวาน  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
แผนที่แสดงท่ีตั้งและเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 
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1.2  ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม  2464  โดยมีขุนสันทรายทรงศักดิ์  ก านันต าบลสันผักหวานเป็นผู้อ านวยการก่อตั้ง แต่เดิมอาศัยวัด
ชัยสถิต  หมู่ที่ 1 ต าบลสันผักหวานเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนครั้งแรกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ต่อมาขุนสัน
ทรายทรงศักดิ์  ได้อุทิศท่ีดินจ านวน 2 ไร่  3 งาน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดชัยสถิตให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน   เจ้า
อาวาสวัดได้มอบศาลาเก่า 1 หลัง ให้รื้อถอนน ามาสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 14  มกราคม  2480  
ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก  3 งาน  31 ตารางวา   เมื่อวันที่  7 เมษายน  2482  ราษฎรได้
บริจาคเงินซื้อที่ของขุนสันทรายทรงศักดิ์  ซึ่งติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด  ทางทิศตะวันตก  หมู่ที่ 11  ต าบล
หนองควาย  เนื้อที่  4 ไร่ 1 งาน  69 ตารางวา   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  และทางราชการได้ให้
งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน  1 หลัง   ต่อมาในปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับอนุญาตเอาที่ดินเดิมที่หมู่ที่ 1 
ต าบลสันผักหวานแลกกับที่ดินของราษฎร  ซึ่งอยู่ติดกับท่ีของโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 8 ไร่  1งาน  
35ตารางวาและในปี  2547  โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอีก 3 งาน 4 ตารางวา และในปี 
พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ิมอีก  98.5  ตารางวา รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 9 ไร่ 1 
งาน 37.5 ตารางวา    
 

1.3  โครงสร้ำงกำรบริกำรงำน 

โรงเรียนบ้านสันป่าสักมีการบริหารการศึกษาตามกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 

ทั้งนี้เพ่ือความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่
สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพ่ือให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัวเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้แก่สถานศึกษา  และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

โรงเรียนบ้านสันป่าสักจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับการกระจาย
อ านาจ   โดยใช้ระบบ TopSTAR เป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ดังแผนผังโครงสร้างการบริหาร
และการจัดการศึกษา  ดังนี้
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ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล 
 

ชมรมผู้ปกครองและครู-ชมรมศษิย์เก่ำ 

กลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร กลุ่มกำรบริหำรบุคคล กลุ่มกำรบริหำรแผนและงบประมำณ กลุ่มกำรบริหำรทั่วไป 

งำน งำน งำน งำน ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ 

 วิชาการ 
 กิจการนักเรยีน 
 วินัย -คุณธรรม

นักเรียน 
 แนะแนว 
 ช่วงช้ัน-สายชั้น 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 
 

 การเรยีนรู ้
 ดูแลช่วยเหลือ   

นักเรียน 
 กิจกรรมนักเรียน 
 นิเทศภายใน 
 ประกันคณุภาพ

สถานศึกษา 

 บุคคล 
 แผนการก ากับ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

 การน าองค์กร 
 การ

บริหารงาน 
 ดูแลคณุธรรม     

จริยธรรมคร ู
 การพัฒนา

บุคลากร 
 

 นโยบายและแผน 
 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 อาคารสถานท่ี 
 รายงานต้นทุนผลผลิต 
 รายงานการควบคมุ

ภายใน 

 การวางแผน
ยุทธศาสตร ์

 การเงิน-การบัญชี 
 การพัสดุและสินทรัพย ์
 การพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ธุรการ 
 ชุมชนสัมพันธ์ 
 ส่งเสริม

สนับสนุนและ
ประสานงาน
หน่วยงานอ่ืน 

 ข้อมูล
สารสนเทศ 

 ชุมชนสัมพันธ์ 
 งานธุรการ    

โรงเรียน 
 สารสนเทศ 

คุณภำพนักเรียน 
Sanpasak  Model 
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1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวน
นักเรียน 

อนุบาล 1 2 35 2 30 2 46 
อนุบาล 2 2 37 2 44 2 45 
อนุบาล 3 2 35 2 52 2 45 

รวมอนุบำล 6 107 6 126 6 136 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 74 3 74 3 77 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 63 3 69 3 70 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 66 3 62 3 70 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 67 3 70 3 71 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 56 3 77 3 72 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 69 2 67 3 79 
รวมประถมศึกษำ 17 395 17 419 18 439 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 131 3 91 4 121 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 75 4 131 3 78 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 69 3 75 4 118 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 10 275 10 297 11 317 
รวมทั้งหมด 33 777 33 842 35 892 

 

กรำฟแสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560-2562 
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1.6  ข้อมูลบุคลำกร   
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 

 
อัตราส่วนบุคลากร   

ระดับประถมศึกษำ 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู   เท่ากับ  18 คน  
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ห้อง  เท่ากับ  25 คน : ห้อง 
  มีจ านวนครูครบชั้น 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยเท่ากับ 25 ชั่วโมง : สัปดาห์ 

ระดับประถมศึกษำ 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู   เท่ากับ  16 คน  
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ห้อง  เท่ากับ  29 คน : ห้อง 
  มีจ านวนครูครบชั้น 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยเท่ากับ 25 ชั่วโมง : สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต  ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1  1 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูปฐมวัย - 2 - - 2 
- ครูอัตราจ้าง - 5 - - 5 

3. ผู้สอนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา      
- ครูระดับประถมศึกษา - 11 10 - 21 
- ครูระดับมัธยมศึกษา - 5 10 2 17 
- ครูอัตราจ้าง (สอนประถมฯ)  3 - - 3 
- ครูอัตราจ้าง (สอนมัธยมฯ) - 3 1 - 4 

4. บุคลากรสายสนับสนุน      
- เจ้าหน้าที่ (ครูธุรการ) - 1 - - 1 
- ลูกจ้างประจ า (นักการ) 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 30 12 2 45 
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1.7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงที ่1  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

เกณฑ์
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 70 75.26 69.05* 71.77 66.70* 69.59* 71.71 72.60 68.94* 71.70 70.81 

คณิตศาสตร์ 65 75.98 69.13 71.36 65.64 63.83* 64.41* 70.64 62.84* 71.21 68.34 

วิทยาศาสตร์ 65 77.19 69.67 68.88 74.40 69.61 67.68 62.41* 62.39* 69.21 69.05 

สังคมศึกษา 70 76.76 71.06 74.91 70.13 74.22 65.85 69.51* 75.25 72.43 72.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80.54 82.00 82.89 79.96* 76.54* 76.46* 75.65* 76.41* 74.66* 78.35* 

ศิลปศึกษา 80 79.29* 80.21 82.57 78.75* 79.48* 78.07* 76.70* 74.80* 75.97* 78.43* 

การงานอาชีพ 80 79.53* 75.11* 75.39* 78.59* 74.41* 65.43* 75.15* 68.74* 71.85* 73.80* 

ภาษาต่างประเทศ 65 77.40 73.63 72.52 69.61 68.60 66.71 69.43 56.66* 79.59 70.46 
 

ตำรำงที ่2  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

เกณฑ์
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 65 76.92 61.76* 54.79* 43.66* 56.34* 68.75 74.56 50.67* 79.13 62.95* 

คณิตศาสตร์ 60 80.77 63.24 56.16* 33.8* 33.80* 37.50* 52.63* 32.00* 68.70 50.96* 

วิทยาศาสตร์ 60 89.74 67.65 43.84* 78.87 56.34* 52.50* 26.32* 20.00* 64.35 55.51* 

สังคมศึกษา 65 97.44 67.65 71.23 56.34* 52.11* 37.50* 65.79 76.00 75.65 66.63 

สุขศึกษาและพลศึกษา 85 98.72 100 97.26 95.77 91.55 100 92.11 94.67 98.26 96.48 

ศิลปศึกษา 85 100 100 95.89 98.59 97.18 100 78.07 100 98.26 96.44 

การงานอาชีพ 85 97.44 89.71 79.45* 98.59 92.96 37.50 70.18* 53.33* 64.35* 75.94* 

ภาษาต่างประเทศ 60 93.59 79.41 58.90* 47.89* 38.03* 46.25 57.02* 17.33* 93.91 59.15* 

หมายเหตุ  :   * ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 

ภำษำไทย, 62.95 
คณิตศำสตร์, 50.96 

วิทยำศำสตร์, 55.51 
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สุขศึกษำฯ, 96.48 
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กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดีขึ้นไป  
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1.8  ผลกำรทดสอบระดับชำติ (RT, NT และ O-NET) 

1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ตารางแสดงคะแนนประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียนกับระดับต่างๆ 

 

ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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2) ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี3   
ตารางแสดงคะแนนประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินของโรงเรียนกับระดับต่างๆ 

 
ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ตาราง เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ
ร้อยละของผลระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2561 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ด้านภาษา 54.42 57.41  

ด้านค านวณ 37.65 43.71  
ด้านเหตุผล 47.82 50.88  

รวมทั้ง 3 ด้าน 46.63 50.67 4.04 
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3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 49.38 33.25 36.37 36.01

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี 49.39 40.56 46.44 37.39

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. 47.95 31.6 34.3 30.86

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำตข้ัินพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

 
 

ตำรำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 48.06 57.70 49.38 
คณิตศาสตร์ 35.16 35.69 33.25 
วิทยาศาสตร์ 42.53 44.01 36.37 
ภาษาอังกฤษ 39.96 35.60 36.01 

 
กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
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4) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 57.44 28.62 30.95 35.92

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.25 28.69 39.15 35.97

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำตข้ัินพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3

 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562  
รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 46.01 58.02 57.44 
คณิตศาสตร์ 23.46 27.02 28.62 
วิทยาศาสตร์ 30.72 38.82 30.95 
ภาษาอังกฤษ 28.21 29.74 35.92 

 

กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560- 2562 
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1.9  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกร (Resources  Data) 

ทรัพยำกร รำยละเอียด 
1. อาคารเรียน 4 อาคาร 
2. ห้องเรียน 35 ห้อง 
3. อาคารเอนกประสงค์ - 
4. ห้องประชุม 1 
5. ห้องสมุด 1 
6. ห้องพยาบาล 1 
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
8. ห้องศิลปะ 1 
9. ห้องดนตรี 2 
10. ห้องนาฏศิลป์ 1 
11. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  3 
12. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 
13. ห้องจริยธรรม 1 
14. สนามกีฬา 1 
15. สนามเด็กเล่น 1 
16. ห้องธนาคารโรงเรียน 1 
17. ห้องสภานักเรียน 1 
18. ห้องลูกเสือ 1 
 
1.9.3  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1. วัดต้นเก๋วน 
2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2. วัดสันป่าสัก 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. วัดร้อยจันทร์ 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4. วัดขุนเส 
5. ศูนย์ภาษาอังกฤษ (PEER Center) 5. หมู่บ้านเหมืองกุง (งานปั้น) 
6. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 6. ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข ่
7. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7. สวนพฤกษศาสตร์ 
8. โรงอาหาร 8. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
9. สหกรณ ์ 9. อุทยานราชพฤกษ์ 
10. สวนสุขภาพ 10. สวนสัตว์เชียงใหม่ 
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1.10  ผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ  
 

ปีกำรศึกษำ ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน 

2560 1) รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นที่ 8 
 2) ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล พระราชทาน ประเภทโรงเรียน

มัธยมขนาดเล็ก ได้อันดับที่ 2 ของระดับจังหวัดเชียงใหม่  
 3) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันศิลป์ สร้างสรรค์ ป.4-6 

ระดับประเทศ 
2561 1) รางวัลผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับภาคเหนือ จากศูนย์

คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 2) รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม การตรวจนับการกักเก็บ

คาร์บอนเครดิตของต้นไม้ จากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 3) รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดกลาง 
 4) ผ่านการประเมินรอบที่ 3 และเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ประเทศไทย           
 5) รางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ  นางสาวสาสนา  บุญเติง 

2562 1) รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค หอ้งเรียนรูน้วตักรรมสรา้งสรรคน์กัประดษิฐ์ดจิิทลั (depa Young 
Maker Space Development) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งผ่านพ้ืนที่พัฒนานัก
ประดิษฐ์ดิจิทัล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎี หรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ  

 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศีปากชาม   
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 
ภาคเหนือ  

 4) รางวัล “เด็กดีเด่น” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เด็กหญิงกินรี  จีโน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 5) รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหมวกกันน๊อค“สังคมหัวแข็ง” ระดับภูมิภาค เขต
ภาคเหนือ  โดยบริษัทฮอนดาประเทศไทย 

 6) รางวัล Thailand Young Artists  จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.11  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี  
   

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 

จากการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ซ่ึงคณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 29-31 
มกราคม 2563  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกมาตรฐาน  โดยมีความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย คือ “กิจกรรมสภา
นักเรียนระดับอนุบาล” เป็นต้นแบบโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)  และความโดดเด่นใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ “โครงการจิตอาสาลดขยะในโรงเรียน” เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติ (C2) 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  สอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบ
ส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารง
ความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” โดยจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีรองรับการพัฒนา  
รวมถึงพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  รวมถึงการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจุดที่ควรพิจารณาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
 1) จัดโครการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม 
ทักษะและสาระการเรียนรู้ อาทิ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้  ชีวิตประจ าวัน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและการมีวินัยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้  การจดัท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นร่องรอย 
พัฒนาการการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม  ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน   จัด 
ประสบการณ์โดยให้พ่อแม ่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน  การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การ
เข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ  
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2) จัดโครงการ/กิจกรรมในระดับปฐมวัย  ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้สามารถสร้าง
ผลงาน   โดยพัฒนาให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพและคิดรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ควรพัฒนาตามแนวตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการ
ลงมือกระท า  เด็กมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้น
ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติจริงและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ให้เด็กน า
ความคิดและความรู้ไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้เด็ก มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะชีวิต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวันจึงได ้ ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนในระดับอนุบาล  ซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริม และการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมในการท างานของเด็ก  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  มีความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ในพฤติกรรมของเด็ก และผลการพัฒนาการของเด็กจากแบบประเมินพฤติกรรมมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จึงเป็น 
สิ่งจ าเป็นที่ครูผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องวางแผนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  ดังนั้นครูจึงต้องมีการคิดค้นวิธีการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มความยากหรือเข้มข้นขึ้นทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนความสามารถ ความ 
เหมาะสมกับวัยของเด็กเพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการ 

รวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 
     2) จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทุกด้าน  โดยใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการโดยน ามา
เป็น Base line ในการก าหนดค่าเป้าหมายความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน
แต่ละโครงการควรมีเครื่องมือประเมิน และวิธีประเมินที่แตกต่างกันตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ  โดย
ประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน คือ  1) เป้าหมาย 2) ความพึงพอใจ 3) ระบบและกลไก  

3) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยครูผู้สอนการสร้างเครือข่าย ขยายผลเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชน์และเกิดทางเลือกแก่เพ่ือนครู ควรตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวัดและประเมินผล อาทิ ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด อาจใช้ IOC (Item- Objective Congruence Index) และพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มีการก าหนดสัดส่วนการออกข้อทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของบลูม อาทิ ด้านความรู้/ความจ า/ความเข้าใจ ต่อสัดส่วนการออกข้อทดสอบในระดับการน าไปใช้ขึ้นไป  
และการจัดเก็บสารสนเทศทางการสอนอาจจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานครู หรือออกแบบโปรแกรม
ในการจัดเก็บ การส่งเสริมการนิเทศแบบสอนงาน (On the Job Training) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนแบบการ
ถ่ายทอดตัวต่อตัว  และเพ่ือสร้างความกระตือรืนร้นอยากท างาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการท างานของครูให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

2.1 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของชำติ  ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
 

วิสัยทัศน์  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
2.2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ตำมแผนยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 

วิสัยทัศน์ 
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม  มีงานท า มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
 

ยุทธศำสตร์  
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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2.3 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต4 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ” 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
4. สร้างความเข้มแข็งให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 

เป้ำประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  
ผู้รับบริการพึงพอใจและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสมรรถนะและภาระงาน  มีขวัญ  มีก าลังใจ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ  โดยก ากับ  ดูแล  ส่งเสริม สนับสนุน  ช่วยเหลือ 
พัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก  ให้มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.4 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะของคนไทย 4.0  บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 
พันธกิจ 
 1. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ  มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
สาธารณะชน 
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต 
 4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของคนไทย 4.0  
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เป้ำหมำย 
1. สถานศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ

สาธารณชน 
2. สถานศึกษามีนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 
3. ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
4. เด็กปฐมวัยมพัีฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
5. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง 
6. นักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

บนหลักการประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  มีจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาการและสาธารณชน 
2. พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วน 
3. พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
4. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะที่เกิดจาก

ความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ

ฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก มีจิตอาสา บนหลักการประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวง 
 วิชาการและสาธารณชน 
เป้ำหมำย   สถานศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาด้านต่างๆ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

และสาธารณชน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
 1. มีการจัดการศึกษาที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก 

 ภาคส่วน 
เป้ำหมำย   สถานศึกษามีนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 2. มีการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง   
 3. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครใูห้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก 
 อนาคต 
เป้ำหมำย   ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ครทูุกคนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลก
อนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เป้ำหมำย  เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีสมรรถนะท่ีเกิดจาก

ความรู้   มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
เป้ำหมำย ครทูุกคนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุทรียะ อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ

ฉลาดดิจิทัล  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรมและสมรรถนะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

เป้ำหมำย นักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะการแก้ปัญหา 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ 
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กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก มีจิตอาสา บนหลกัการประชาธิปไตย เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

เป้ำหมำย ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความรักชาติ รักท้องถิ่น  มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  มีจิต
อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่รักความเป็นไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตอาสาและจิตส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี 
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 
โครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์ระดับองค์กร 

 การก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้   สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  และเป้าหมาย
ความส าเร็จในระยะ 3 ปีการศึกษา  รวมถึงการผู้รับผิดชอบและวางแผนงบประมาณไว้  ดังนี้ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. สถานศึกษาเป็น
ต้นแบบการจดัการศึกษา
ด้านต่างๆ มีความโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
และสาธารณชน 

โครงการจ านวน  
25  โครงการ 

กิจกรรมของโครงการ 
แต่ละโครงการ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 1-3 

มีการจัดการศึกษาที่โดด
เด่น เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการระดับภูมภิาค
หรือระดับประเทศ 

ระดับ 
ภูมิภาค 

ระดับ 
ภูมิภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ผู้บริหาร  
คณะคร ู

2. สถานศึกษามีนวัตกรรม
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการศึกษา 

1. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มีระบบบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

เป็นระบบ/มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ/มี
ประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ/มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน 

บริหาร 4 งาน 
 2. การพัฒนาระบบข้อมลู

และสารสนเทศ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มีระบบข้อมลูและ
สารสนเทศเป็นปจัจุบัน  

เป็นระบบ/
สะดวกใช้ 

เป็นระบบ/
สะดวกใช้ 

เป็นระบบ/
สะดวกใช้ 

นายอินทร์แสง 
นางศิรากานต ์

 3. การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีเ่ป็นระบบ
และต่อเนื่อง   

เป็นระบบ/ 
ต่อเนื่อง 

เป็นระบบ/ 
ต่อเนื่อง 

เป็นระบบ/ 
ต่อเนื่อง 

นางศิรากานต์ 
 

 โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

1. การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ  
2. กิจกรรมเครือข่ายชมรม
ผู้ปกครองนักเรยีน 
3. กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  

มาก มาก มากที่สุด ผู้บริหาร 
นางณัฐกาญจน์ 
ชมรมผู้ปกครอง 

 

 โครงการระดมทุนเพื่อ
การศึกษา 

1. จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู ้

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีดจิิทัล
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

ระบบมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระบบมี
ประสิทธิภาพ 

 

ระบบมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร 
นางสาวปรียาดา 

 

 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

1. พัฒนาการใช้อาคาร 
2. ปรับภูมิทัศน์ 
 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

มาก มาก มากที่สุด ผู้บริหาร 
นางวิไลวรรณ  
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3. ครูมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 

โครงการพัฒนาบุคลากร 1. กิจกรรมนิเทศภายใน 
2. กิจกรรม PLC 
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
4. กิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ บุคลากร 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 3  
- การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคญั 
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

1) ครูได้รับการนิเทศ
การสอน 
2) ครูสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
การปรับการเรยีน
เปลี่ยนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3) ครูและบุคลากรไดร้ับ
การอบรม  สมัมนา 
ศึกษาดูงาน 
4) ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้คณุธรรมและ
จริยธรรม 

70 75 80 นายอินทร์แสง 
นางวัลลภา 

 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู ้
 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู ้
2. กิจกรรมสร้างสื่อการ
เรียนการสอน 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 3  
- การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคญั 
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 

ร้อยละของครูทีม่ี
สมรรถนะทางวิชาชีพใน
การจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับโลกยุค
ดิจิทัลและโลกอนาคต 

70 75 80 น.ส.ปรียาดา  ทะพิงค์แก 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เป้าหมายที่ 4 เด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดลุ 

 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

1. กิจกรรมสื่อการเรียนรู ้
สู่ห้องเรียน 
2. กิจกรรม Class Room 
meeting 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน 
4. กิจกรรม OCOP 
5. กิจกรรมสภานักเรียน
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมหนูน้อยวิถี
พุทธ 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
8. กิจกรรม STEM 
9. กิจกรรม CODING 
10 กิจกรรม Active 
leaning 
11. กิจกรรมหนูจ๋าพาขยะ 
ลงถัง 
12. กิจกรรมหนูน้อยหนุน
หมอน 

ปฐมวัย/ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของเด็ก 
 

ร้อยละของเด็กปฐมวัย  
ทีม่ีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุ 
 

90 93 95 นางศิริวรรณ  ปัณทวงค ์
น.ส.สุกัญญา  สิงห์ฆะราช 
และคณะ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
5. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู ้ 
ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  และมี
ทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง 

โครงการห้องสมุด
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

1. ส่งเสรมิทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ทักษะการเรยีนรู้ตลอด 
ชีวิตและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

70 75 80 นางจงกล สีสุวอ 
นายปริญ อิ่มนิธิกุล 
 

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สู่การมี
อาชีพสุจริต   

1. ส่งเสรมิทักษะวิชาการ 
2. ส่งเสรมิทักษะอาชีพ 
3. ส่งเสรมิทักษะชีวิต 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต 

80 82 85 นางสุรีย์พร หมื่นใจ 
น.ส.เมธาวี  ค ารินทร ์
 

 โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เด็กพิเศษเรียนร่วม  

1. ส่งเสรมิทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของเด็กพิเศษ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของเด็กพิเศษ
เรียนร่วมที่มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะชีวิต 

60 65 70 นางจงกล สีสุวอ 
น.ส.ปิยฉัตร อมตปรีชา 

 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

1. กิจกรรมน านักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ทักษะการเรยีนรู้ตลอด 
ชีวิต 

70 75 80 นายอินทร์แสง เขยีวพันธ ์

 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

1. ส่งเสรมิศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี  และ
นาฏศิลป ์
2. การร้องประสานเสียง  
วงสตริงคอมโบ้  และ 
วงโยธวาทิต 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุทรียะ อนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

80 85 90 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
6. นักเรียนเป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

1. การเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/  
- มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
- มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถอ่านออก   
เขียนได้ และคดิเลขเป็น 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ  และ
ทักษะการแก้ปัญหา 

50 
 
 

60 
 
 

55 
 
 

65 

60 
 
 

70 

นางวัลลภา  พรมท้าว 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. เตรียมความพร้อมการ
สอบO-NET ป.6 และ ม.3 
2. เตรียมความการสอบ
การอ่าน RT ป.1  
3. เตรียมสอบ NT ป.3 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
ก าหนด 
 

60 65 70 ครูระดับชั้น  
มัธยมศึกษา/ ม.3 
ประถมศึกษา/ ป.6,  
ป.3, ป.1   
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

1. English Camp for 
Students 
2. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพ
ผู้เรยีน 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศและความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม  

60 65 70 นางสรัลชนา เฟื่องฟ ู
นางเกษศิร ิ นะท ี
นายชัยธนัช ปราศจาก-
อิทธิพล 
 

 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยี  

1. กิจกรรมพัฒนาการรู้
เทคโนโลยี (ICT Literacy) 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/  
- มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
- มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการรู้เท่าทันสื่อ 

70 
 
 
 

75 
 

 

73 
 
 
 

80 

75 
 
 
 

85 

น.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก 
และคณะ 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ  
มีจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงเรยีน
คุณธรรมช้ันน า 
 

1. กิจกรรม ร.ร.วิถีพุทธ 
2. การสวดสรภญัญะ 
3. พุทธมามกะ 
4. สอบนักธรรม 
5. เข้าค่ายคุณธรรม 
6. ท าบุญตักบาตร 
7. สันป่าสักรักวินัย 
8. 5 ห้องชีวิต 
9. ห้องเรียนคุณธรรม 4.0 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

80 85 90 นางยุพิน พิลาแดง 
นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ 
นางณัฐกาญจน์  ศรีลาชัย 

โครงการบรูณาการวัน
ส าคัญ 

1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่ัก
ความเป็นไทย มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น มีจิต
อาสาและจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก 
 

80 85 90 นางวงเดือน บรรจงจิตต์ 
นางสรัลชนา  เฟื่องฟู 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย   
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่าง
สันติ  มีจิตอาสาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือโรงเรยีนสันป่าสัก 

1. การเรียนการสอน 
2. วันสถาปนาลูกเสือ 
แห่งชาติ 
3. วันวชิราวุธ 
4. รับลูกเสือใหม ่
5. ค่ายพักแรม 
6. ลูกเสือจราจร 
7. ลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพตดิ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม 
ภาวะผู้น า และมีจิต
อาสา 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ทักษะการแก้ปัญหา 

80 85 90 นายอินทร์แสง เขยีวพันธ ์
และคณะ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

1. กิจกรรมค่ายธรรมา- 
ภิบาล 
2. กิจกรรมค่ายสภา
นักเรียนชุดใหม ่
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น าตามวิถี
ประชาธิปไตย 

80 83 85 นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์
นางสรัลชนา เฟื่องฟ ู

 โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (EESD) 

1. ค่ายอบรมแกนน า 
2. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. จิตอาสาลดขยะใน 
โรงเรียนและชุมฃน 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละของผูเ้รียนที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

70 75 80 นางวัลลภา พรมท้าว  
และคณะ 
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เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ  
มีจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. งานบริการด้านสุขภาพ  
2. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ/ การป้องกันโรค 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
4. กิจกรรม อย.น้อย 
5. ส ารวจภาวะการ
เจริญเติบโต 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 
 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกาย
และที่ด ี

75 80 85 น.ส.หทัยกาญจน ์ 
เจริญสุข 
และคณะ 

โครงการกีฬาพัฒนาคน 
คนพัฒนาชาติ 

1. บ้านหลังเรียน 
2. เสริมทักษะด้านกีฬา 
3. การแข่งขันกีฬา
ระดับประถมและมัธยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกาย
และและจิตสังคมที่ด ี

75 80 85 นายมนตรา  อินต๊ะ 
นายพชรกร ดวงสว่าง 
น.ส.ศศิประภา  อึ้งตระกูล 
นายปริญ อ่ิมนิธิกลุ 

โครงการอาหารกลางวัน 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกายที่ด ี

75 80 85 นางสุรีย์พร หมื่นใจ 

โครงการระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 

1) กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
2) ครูวิเคราะห์นักเรียน 
(ไว้ใจ/ใส่ใจ/ต้องช่วยเหลือ) 
3) จัดกิจกรรม ส่งเสริม/
พัฒนา/การป้องกัน/แกไ้ข  
4) งานทุนการศึกษา  
5) งานประกันอุบัตเิหต ุ
6) งานพัฒนาคุณธรรม 
7) การส่งต่อ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน 
- สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
- การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

ผู้เรยีนที่มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 
 

70 75 80 นางมยุรี ไชยวงค ์
นางจงกล  สีสุวอ 
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ส่วนที่ 5 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2561  และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 
กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. วำงแผนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือก าหนดขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  ดังนี้ 
 1.1  แต่งตั้งบุคลากรตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 1.2  ชี้แจงแนวการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
 1.3  จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา  
 1.4  ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 1.5  สรุปและก าหนดประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 1.6  สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา 

 
            2. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายตามกระบวนการ ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยใช้แนวทางในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้                   
 2.1  ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
 2.2  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2.3  วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการเป็น
ระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 
 2.4  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนด
ขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง การ
ด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 
 2.5  ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 
 2.6  คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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            3. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกัน
หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วย 
 3.1  ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 3.2  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
 3.3  วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 3.4  กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
 3.5  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
            4. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   
           4.1  ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                4.2  จัดท าและบันทึกข้อเสนอแนะ 
               4.3  ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
                4.4  ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
รูปแบบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 รูปแบบท่ี 1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำติดตำมตรวจสอบ  
 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องด้วย
ตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรื อไม่ 
ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ 
เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
           รูปแบบท่ี 2 คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
 เป็นการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการของสถานศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะตามที่สถานศึกษาก าหนด คือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด  แล้วสรุปรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
          รูปแบบท่ี 3 หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำยงำน ติดตำมตรวจสอบ 
 เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตน หัวหน้ากลุ่ม
งาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงาน/ฝ่าย 
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุป
รายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 รูปแบบท่ี 4 ผู้ปฏิบัติงำนรำยกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาก าหนด คือโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผล
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด และผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ
โครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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กรอบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
 

เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม มำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรตรวจสอบ ร่องรอย/หลักฐำน 
1. สถานศึกษาเป็น
ต้นแบบการจดัการศึกษา
ด้านต่างๆ มีความโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
และสาธารณชน 

โครงการจ านวน 
 25 โครงการ 

กิจกรรมของโครงการ 
แต่ละโครงการ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 1-3 

มีการจัดการศึกษาที่โดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศ 

1)  ตรวจสอบเอกสาร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ู
บุคลากร ผู้เรยีน และ
ผู้ปกครองนักเรยีน                                     

- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)  
 

2. สถานศึกษามีนวัตกรรม
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการศึกษา 

1. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

มีระบบบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   

1)  ตรวจสอบเอกสาร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ู
บุคลากร ผู้เรยีน และ
ผู้ปกครองนักเรยีน                                     

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี 
- การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ 

- การสร้างเครือข่ายในการ
ท างานกับบุคคล/หน่วยงาน 
และมสี่วนร่วม 
- การก ากับติดตามและมี
วิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 2. การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง   

 โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

1. การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ  
2. กิจกรรมเครือข่ายชมรม
ผู้ปกครองนักเรยีน 
3. กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 โครงการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 

1. จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีทันสมัย  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

1. พัฒนาการใช้อาคาร 
2. ปรับภูมิทัศน์ 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ระดับความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
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3. ครูมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 

โครงการพัฒนา
นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู ้
 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู ้
2. กิจกรรมสร้างสื่อการ
เรียนการสอน 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 2  
- การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ร้อยละของครูทีม่ีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและ
โลกอนาคต 

1) ตรวจสอบเอกสาร 
2) สังเกตกระบวนการ
เรียนการสอน พฤติกรรม
การสอนของคร ู
 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู/้
บันทึกผลหลังสอน  
- เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล 
- เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ 
- ช้ินงานหรือผลงานของ
ผู้เรยีน/แฟ้มสะสมงาน  
- สื่อการเรยีนการสอน และ
แหล่งเรียนรู ้
- การใช้ค าถามที่หลากหลาย
ระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้น
สูง  
- ปฏิสัมพันธ์ของครูกับ
ผู้เรยีน  
- พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรยีน  
- สภาพบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้ 
- การจัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียน
ปฏิบัติจริง และตอบสนอง
ความสนใจผู้เรยีน 
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4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ 
 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

1. กิจกรรมสื่อการเรียนรูสู้่
ห้องเรียน 
2. กิจกรรม Class Room 
meeting 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน 
4. กิจกรรม OCOP 
5. กิจกรรมสภานักเรียน
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมหนูน้อยวิถี
พุทธ 
7. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
8. กิจกรรม STEM 
9. กิจกรรม CODING 
10 กิจกรรม Active 
leaning 
11. กิจกรรมหนูจ๋าพาขยะ 
ลงถัง 
12. กิจกรรมหนูน้อยหนุน
หมอน 

มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก 
 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีม่ี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
 

1) ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนพัฒนาการของเด็ก
จากข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
2) สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

 

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  
- ร่องรอยการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
- พฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านยิมของ
เด็กตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น การเข้าแถว  
การแสดงความเคารพ การ
พูดจากิริยามารยาท การไหว ้
ฯลฯ 
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5. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู ้ 
ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  และมี
ทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง 

โครงการห้องสมุด
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 

1. ส่งเสรมิทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1) ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะชีวิต
หลักฐานเชิงประจักษ ์

2) สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

3) สัมภาษณผ์ู้เรยีน 

- บันทึกการท างาน  

- ร่องรอยการจดั
กิจกรรม/โครงการ  

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  

- บันทึกการอ่าน  

- บันทึกการไปศึกษา
แหล่งเรียนรู ้ 

- การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น  การร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ฯลฯ 

 

โครงการขับเคลื่อน
การเรยีนรู้สู่การมี
อาชีพท่ีสุจริต 

1. ส่งเสรมิทักษะวิชาการ 
2. ส่งเสรมิทักษะอาชีพ 
3. ส่งเสรมิทักษะชีวิต 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต 

 โครงการส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เด็ก
พิเศษเรียนร่วม  

1. ส่งเสรมิทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของเด็กพิเศษ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
อาชีพท่ีสุจริต 

ร้อยละของเด็กพิเศษเรยีนร่วมที่
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ชีวิต 

 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

1. กิจกรรมน านักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดดีีต่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

1. ส่งเสรมิศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี  และ
นาฏศิลป ์
2. การร้องประสานเสียง  
วงสตริงคอมโบ้  และ 
วงโยธวาทิต 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุทรียะ อนุรักษ์และประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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6. นักเรียนเป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3Rs8Cs) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. การเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ผู้เรียน/  
- มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 
- มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
และทักษะการแกป้ัญหา 

1) ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
2) ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนจากข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
3) สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 
4) สัมภาษณผ์ู้เรียน 

- เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น  

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  

- แบบประเมิน
ความสามารถ ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน 

- โครงงาน/ช้ินงาน 

- บันทึกการท างาน  

- รายงานสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 

- ร่องรอยการจดั
กิจกรรม/โครงการ  

- ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น  การร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

1. เตรียมความพร้อมอยา่ง
เข้มการสอบ O-NET  
ช้ัน ป.6 และ ม.3 
2. เตรียมความการสอบ
การอ่าน RT ป.1  
3. เตรียมความพร้อมการ
สอบระดับชาติ NT ป.3 

ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถอ่าน
ออก  เขียนได้ และคดิเลขเป็น  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

1. English Camp for 
Students 
2. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพ
ผู้เรยีน 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามหลักสูตร 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม  

โครงการพัฒนาการ
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยี  

1. กิจกรรมพัฒนาการรู้
เทคโนโลยี (ICT Literacy) 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/  
- มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
- มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการรูเ้ท่าทันสื่อ 
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7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ  
มีจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงเรยีน
คุณธรรมช้ันน า 
 

1. กิจกรรม ร.ร.วิถีพุทธ 
2. การสวดสรภญัญะ 
3. พุทธมามกะ 
4. สอบนักธรรม 
5. เข้าค่ายคุณธรรม 
6. ท าบุญตักบาตร 
7. สันป่าสักรักวินัย 
8. 5 ห้องชีวิต 
9. ห้องเรียนคุณธรรม 4.0 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนคุณลักษณะของ
ผู้เรยีนจากข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
2. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

 

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  
- บันทึกการท างาน  
- ร่องรอยการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
- พฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านยิมของ 
ผู้เรยีนตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  

โครงการบรูณาการวัน
ส าคัญ 

1. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่ักความเป็น
ไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น มี
จิตอาสาและจติส านึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
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เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม มำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร่องรอย/หลักฐาน วิธีการตรวจสอบ 

7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ  
มีจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

1. งานบริการด้านสุขภาพ  
2. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ/ การป้องกันโรค 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
4. กิจกรรม อย.น้อย 
5. ส ารวจภาวะการ
เจริญเติบโต 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกายที่ด ี

1. ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนคุณลักษณะของ
ผู้เรยีนจากข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
2. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

 

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  
- บันทึกการท างาน  
- ร่องรอยการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
- พฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านยิมของ 
ผู้เรยีนตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  โครงการอาหาร

กลางวัน 
1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกายที่ด ี

 โครงการกีฬาพัฒนา
คน คนพัฒนาชาติ 

1. บ้านหลังเรียน 
2. เสริมทักษะด้านกีฬา 
3. การแข่งขันกีฬา
ระดับประถมและมัธยม 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจติสังคม 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ ี
สุขภาวะทางร่างกายที่ด ี

 โครงการระบบดูแล
และช่วยเหลือนักเรยีน 
 

1) กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
2) กิจกรรม ส่งเสริม/
พัฒนา/การป้องกัน/แกไ้ข  
3) งานทุนการศึกษา  
4) งานประกันอุบัตเิหต ุ
5) งานพัฒนาคุณธรรม 
6) การส่งต่อ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน 
- สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
- การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรยีนที่มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
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7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  มีความรักชาต ิ
รักท้องถิ่น  มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก บนหลักการ
ประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ  
มีจิตอาสาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือโรงเรยีนสันป่า
สัก 

1. การเรียนการสอน 
2. วันสถาปนาลูกเสือ 
แหง่ชาติ 
3. วันวชิราวุธ 
4. รับลูกเสือใหม ่
5. ค่ายพักแรม 
6. ลูกเสือจราจร 
7. ลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพตดิ 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
ด้านความร่วมมือ  การท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น า และมีจิต
อาสา 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
การแก้ปัญหา 

1. ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนคุณลักษณะของ
ผู้เรยีนจากข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
2. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียน 

 

- ช้ินงานผลงานนักเรียน  
- บันทึกการท างาน  
- ร่องรอยการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
- พฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านยิมของ 
ผู้เรยีนตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

 5 กิจกรรม 
 
 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การ 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะด้าน
ความร่วมมือ  การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น าตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (EESD) 

1. ค่ายอบรมแกนน า 
2. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. จิตอาสาลดขยะใน 
โรงเรียนและชุมฃน 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพผู้เรียน/ การมี
คุณลักษณะและค่านยิมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
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รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ........... 
เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ ......... 
 

โครงการ ..................................................................................................................... ..................................... 
กิจกรรม .......................................................................................................................................... ................. 
ผู้รับผิดชอบ .................................................................................................... .................................................. 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ............................................................................................................ .................................. 
 

กิจกรรม 
กำรด ำเนินงำน 

ตำมแผน 

ระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

ระยะเวลำที่
ปฏิบัติจริง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรประเมิน 
ตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ตอบสนอง
มำตรฐำน 

ปัญหำอุปสรรค 
กำรแก้ไข 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  

 
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

       (......................................................) 
                      วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
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รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ........... 
เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับกลุ่มงำน/ฝ่ำยงำน ครั้งที่ ......... 
 

กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน .............................................................................................................................................  
 

กิจกรรม 
กำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 

ระยะ 
เวลำที่
ก ำหนด 

ระยะ เวลำท่ี
ปฏิบัติจริง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรประเมิน 
ตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ตอบสนอง
มำตรฐำน 

ปัญหำอุปสรรค 
กำรแก้ไข 

1. โครงการ...... 
1.1 กิจกรรม... 
1.2 กิจกรรม... 

      
 

2. โครงการ...... 
2.1 กิจกรรม.... 
2.2 กิจกรรม.... 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
  
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

          (......................................................) 
            วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
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รำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ........ 

 

 1. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ   
       1.1 ……………………………………………………………………………………………… 
  1.2 …………………………………………………………………………………………………. 

   

2. สำระส ำคัญของกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3. วิธีกำรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4. ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที ่
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินงำนโดยสรุป ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 5. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  

 
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

                       (......................................................) 
             วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...... 


