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ค าสั่งโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
ที่   33 / 2562 

เรื่อง   มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน งานพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
…………………………………………. 

            เพื่อให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราวให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีงานส่งเสริมการสอน และงานพิเศษ  ดังนี้ 
1. นายสันติ  มุ่งหมาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
    การก ากับ ดูแล ส่งเสริม อ านวยการ งานบริหาร งานบังคับบัญชา ดังนี้ 
      1) งานแผนและงบประมาณ      2) งานบริหารงานบุคคล 
      3) งานวิชาการ          4) งานบริหารทั่วไป       
2. นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์ ครู ค.ศ. 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม  
   (ทุ่มประชานุเคราะห์)    ช่วยก ากับ ดูแล ส่งเสริม อ านวยการ รักษาการ ดังนี้  
      1) งานแผนและงบประมาณ      2) งานบริหารงานบุคคล 
      3) งานวิชาการ          4) งานบริหารทั่วไป       
 

งานวิชาการ 
1. นางจามรี  สุวรรณราช  ครู ค.ศ. 3  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้  
        1) การวางแผนงานด้านวิชาการ         2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
        3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา            4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
         5) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
  6) การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
              สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
        7) การนิเทศการศึกษา          9) กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียน Coding       
 10) กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรยีน     11) กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ Coding      12) งานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

2. นางพัชราพร  ศิริพันธุ์บุญ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้  
  1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 
 2) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  3) โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  4) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  5) กิจกรรมการจดัการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6) กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ    7) กิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 
  8) กิจกรรมการปรับปรุงภมูิทัศน ์
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3. นางวราภรณ์  ละครพล  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้
          1) การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
          2) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  3) กิจกรรมการผลิต จดัหา และใช้สือ่ เทคโนโลยี       
          4) กิจกรรมการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ          5) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์                    
          6) กิจกรรมการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
4.นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์ ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้ 
          1) การวัดผล  ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
          2) นายทะเบียนวัดผลและประเมินผล               3) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
5. นางกรองทิพย์  ค าเคร่ือง  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบตัิงานวิชาการ ดังนี้  
 1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
          2) การวัดผล  ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
          3) ผู้ช่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล และทะเบยีนคุมหลักฐานแสดงผลการเรียน 
          4) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ         5) โครงการพัฒนาผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม           
          7) กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ            6) กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้แบบ Stem, Steam 
          8) กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
6. นายสุพจน์  หนองแก ครู ค.ศ. 3 รับผดิชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้
          1) การพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนร ู          2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
          3) กิจกรรมห้องสมดุโลกนิทาน              
7. นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้
         1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย          2) การแนะแนว 
         3) โครงการพัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน        4) กิจกรรมการพัฒนาเด็กพิเศษ (LD) 
         5) กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรยีน 100%                    6) กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้                 
8. นางเครือวัลย์  รัตตศิริ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้

1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    2) งานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา 
          3) ก ากับดูแลการจดัการเรียนรู้ของครูชาวต่างชาตภิาษาอังกฤษ  
          4) โครงการฉลาดเล่น             5) กิจกรรมห้องเรียนนา่อยู่น่าเรียน 
          6) กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ด้วย PLC  7) กิจกรรมทัศนศึกษาช้ัน ป.3-4  
9. นางนวลสวาท  วงศ์สละ ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้  
         1) หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         2) กิจกรรมท่องอาขยานก่อนเลิกเรยีน 
10. นางสตพร  วรสินธุ์ ครู ค.ศ. 3 รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดงันี ้   
         1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ               2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
         3) กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน        4) กิจกรรมส่งเสรมิความสามารถพิเศษ         
11. นางอภิญญาณี  เบ้าดี     ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
         1) กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง  
12. นางค าพู  งอสอน  ครู ค.ศ. 3 รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดงันี ้   
          1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
          2) กิจกรรมคณติคิดสนุก            3) กิจกรรมสอนเสรมิเตมิเตม็ 
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13. นางศุภลกัษณ์  ไชยสาร   ครู ค.ศ. 3  รับผดิชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
          1) กิจกรรมส่งเสรมิการอา่น 
14. นางทัศน์ยา  เมืองสนธิ์  ครู ค.ศ. 3 รับผิดชอบปฏบิัติงานวิชาการ ดังนี ้   
          1) กิจกรรมเปิดประตูสูส่ถานศึกษา       2) กิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียน   
14. นางวัลลภา  หมื่นมา  ครู ค.ศ. 1  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
          1) โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู ้   2) กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงาน     
          3) กิจกรรมการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
15. นางสาวพรรณกาญจน์  บุญมา  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
          1) กิจกรรมค่ายวิชาการ             2) กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้
16. นางสาวพนิดา  แสนเหลา  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
           1) กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2) กิจกรรมส่งเสรมิการใช้ ICT 
17. นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร  ครูผู้ช่วย   รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้    
           1) กิจกรรมส่งเสริมการอา่น 
18. นางสาวฟารดา        ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้    
           1) กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2) กิจกรรมเสียงตามสาย 
19. นางค าหล้า  รักษ์ขันแสง  ครู ค.ศ. 1 รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
           1) หัวหน้าวิชาการปฐมวัย 
           2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย        3) โครงการเด็กยคุใหม่ใฝรู่้ใฝ่เรียน`(ปฐมวัย) 
           4) กิจกรรมทัศนศึกษา      5) กิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย 
20. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้     
           1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
21. นายสุริยันต์  ศิริคุณน  ครู ค.ศ. 3 รับผิดชอบปฏบิัติงานวิชาการ ดังนี ้   
          1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 
งานแผนและงบประมาณ 
1. นายสุพจน์  หนองแก ครู ค.ศ. 3  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
       รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้  
          1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจา้หน้าท่ี   2) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
          4) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน           3) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
          5) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา (การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม) 
          6) กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรยีน, อาคารประกอบ    7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์ ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้  
          1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
          2) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
3. นางพัชราพร  ศิริพันธุ์บุญ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้  
          1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
          2) การจัดท าแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงิน 
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4. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
          1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน       2) การตรวจสอบการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
          3) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ                  
          4) งานสวัสดิการภายในโรงเรียน 
5. นางค าพู  งอสอน ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏบิัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
          1) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีก่ารเงิน            2) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน  
          3) การน าเงินสงคลัง              4) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
          5) การเบิกเงินจากคลัง             6) การค านวณต้นทุนผลผลิต 
          7) การรายงานผลการเบกิจายงบประมาณ 
6. นางจิตรจา  ศรีน้อย   ครู ค.ศ. 3   รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้      
          1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี 
          2) ตรวจสอบบัญชีและควบคุมดูแลงานบญัชี       
7. นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร  ครูผู้ช่วย   รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้      
          1) การจัดท าบัญชีการเงิน             
          2) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
          3) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
8. นางศุภลักษณ์     ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบตัิงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
         1) การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษา และจ าหนายพัสดุ  
         2) กิจกรรมการจัดท าทะเบียนคุมบัญชีทรัพยสิน 
         3) กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
9. นางวราภรณ์    ละครพล  ครู ค.ศ. 3   รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
         1) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
         2) ก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครภุณัฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง   
         3) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
         4) การจัดหาพัสดุ            6) กิจกรรมซ่อมแซมครภุณัฑ ์
10. นางวัลภา  หมื่นมา    ครู ค.ศ.1   รับผิดชอบปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ ดังนี้    
         1) การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษา และจ าหน่ายพัสดุ (จดัท าบัญชีวัสดุ) 
         2) การรับ การเบิกจ่ายนมโรงเรียน 

งานบริหารงานบุคคล 
1. นางจันทร์ศรี  วิจิตจันทร์  ครู ค.ศ.3  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
         รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้  
         1) การวางแผนอัตราก าลัง             2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

   3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน            4) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   5) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         6) การเปลี่ยนต าแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   7) การตรวจสอบการมาปฏิบตัริาชการของข้าราชการครู/บุคลากร ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
   8) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ   9) กิจกรรมสร้างเสริมพลังอ านาจคร ู
   10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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8. นางเครือวัลย์  รัตตศิริ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารบุคคล ดังนี้ 
          1) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          2) โครงการพัฒนาบุคลากร    3) กิจกรรมการประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน       
3. นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์ ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารบุคคล ดังนี้  
          1) การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    2) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3) การส่งเสริมวินัย คณุธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

4. นางสาวพนิดา  แสนเหลา  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี ้   
          1) การควบคุมวันลา               2) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
          3) การขอ/ต่อใบประกอบวิชาชีพ             4) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ  

งานบริหารทั่วไป 
1. นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์    ครู ค.ศ.3  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้  
          1) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน                  2) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
          3) การรับนักเรียน, ย้าย-จ าหน่ายนักเรียน              4) รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          5) งานประกันชีวิต               6) การด าเนินงานธุรการ 
          7) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา    8) การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
          9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ       10) กิจกรรมการพัฒนางานอ่ืน ๆ ตามนโยบายต้นสังกัด 
          11) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 12) กิจกรรมวันกตัญญ ู
          13) การให้บริการน้ าดื่มเพื่อสุขภาพ   14) กิจกรรมการจดัท าข้อมูลเด็กยากจน      
          15) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
2. นางพัชราพร  ศิริพันธุ์บุญ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้  
           1) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา          2) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
           3) กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
3. นางสตพร  วรสินธุ์ ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้  
           1) การจัดท าส ามะโนผเูรยีน          2) งานทะเบียนนักเรียน   
           3) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน          
4. นางสาวพนิดา  แสนเหลา  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ (DMC) 
           2) กิจกรรมการให้บริการอาหารกลางวัน       3) กิจกรรมการจดัท าข้อมูลเดก็ยากจน 
5. นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร  ครูผู้ช่วย   รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) การรายงานผลการปฏิบัติงาน       2) การประชาสัมพันธ์การศึกษา 
           3) กิจกรรมการประชุมครู                          4) กิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ และประเพณตี่าง ๆ 
6. นางสาวฟารดา  วิเชียรศรี  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
7. นางสาวอภิญญา  เหลือแก้ว   ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ           2) กิจกรรมการให้บริการสุขภาพอนามัย 
           3) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหาสารเสพตดิ 
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8. นายสุพจน์  หนองแก ครู ค.ศ. 3   รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
           3) กิจกรรมหมู่บ้านในโรงเรียน                          4) กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง 
           5) กิจกรรมการแข่งขัยกฬีาภายใน 
9. นางอภิญญาณี  เบ้าดี  ครู  ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังน้ี 
          1) งานกิจการนักเรียน              2) การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
          3) โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง   4) กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี 
          5) กิจกรรมค่ายคณุธรรมช้ัน ป.4-6      6) กิจกรรมสภานักเรยีน (ประชาธิปไตยในโรงเรยีน)  
          7) กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง 
10. นางนวลสวาท  วงศ์สละ ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
          1) โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ ์           2) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
          3) กิจกรรมค่ายคณุธรรมช้ัน ป.1-3                       
11. นางนิภาพรรณ  เสนามนตรี  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) กิจกรรมการให้บริการอาหารกลางวัน 
12. นายเรืองยุทธ   จิตติวาทิน   ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
           2) กิจกรรมสภานักเรยีน (ประชาธิปไตยในโรงเรยีน)           3) กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง 
           4) กิจกรรมหน้าเสาธง 
13. นางวราภรณ์  ละครพล  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร  
14. นางวัลลภา  หมื่นมา    ครู ค.ศ.1   รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) กิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา            
16. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์  ครู ค.ศ.3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี ้
           1) กิจกรรมวันครบรอบกอ่ตั้งโรงเรียน   2) กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
17. นางเครือวัลย์  รัตตศิริ  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) กิจกรรมสมาธเิสริมสรา้งปัญญา 
18. นายทวีศักดิ์  งอสอน  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังน้ี 
           1) กิจกรรมหน้าเสาธง     2) กิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ และประเพณีต่าง ๆ 
19. นายอธิวัฒน์ ภักดี    ครูอัตราจ้าง    รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง    2) กิจกรรมการให้บริการน้ าดื่มเพือ่สุขภาพ 
           3) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย           
20. นางจามรี  สุวรรณราช  ครู ค.ศ. 3  รับผิดชอบปฏิบัติงานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
           1) โครงการโรงเรียนสจุรติ     2) กิจกรรมค่ายยุวชน คนดศีรีแผน่ดิน 
21. นายสุริยันต์  ศิริคุณ ครู ค.ศ. 3   รับผิดชอบปฏิบตัิงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) กิจกรรมหมู่บ้านในโรงเรียน         2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ                       
           3) กิจกรรมการแข่งขัยกฬีาภายใน 
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22. นางสาวประภัสสร  มังกร ครูธุรการ  รับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
           1) งานธุรการ  งานสารบรรณ     2) ช่วยงานจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน 
           3) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ       4) การจัดท าข้อมูลเด็กยากจน 
           4) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
           5) งานออมทรัพย์นักเรียน  โรงเรียนธนาคาร         6) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ   
           7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้าสายชั้น 
         1) นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์   ครู ค.ศ. 3         ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 
         2) นางจิตรจา  ศรีน้อย              ครู ค.ศ.3          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ป.1-2 
         3) นางเครือวัลย์  รัตนศิริ           ครู ค.ศ .3         ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชัน้ ป.3-4 
         4) นางอภิญญาณี  เบ้าดี            ครู ค.ศ. 3         ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ป.5-6 
รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้  
          1) ร่วมกับหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียน 
          2) ประสานงานระหว่างครูประจ าชั้น, ครูสอนในสาย 
          3) รับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร และแจ้งให้ครูประจ าชั้นในสายชั้นทราบปฏิบัติ 
          4) ก ากับ ดูแล สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ตรงตามตารางสอน 
          5) เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยการเรียนการสอน ต่อฝ่ายวิชาการและผู้บริหารโรงเรียน 
          6) ร่วมมือกับฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย ควบคุม ดูแลความประพฤตินักเรียนที่รับผิดชอบ 
          7) นิเทศภายในสายชั้น บันทึกผลการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน 
          8) ก ากับ ดูแล และให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนของครู    
          9) ก ากับ ดูแล และจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูประจ าวิชาไม่สามารถเข้าสอนได้ 
          10) ก ากับ ดูแล การแต่งกายของครูในระดับสายชั้นให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
          11) งานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ                    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
     (ลงชื่อ)       
                                                                                      (นายสันติ  มุ่งหมาย) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
 



 
  

 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑ 

                                    …………………………………………………………………………………………………… 

๑. ค ารับรองระหว่าง 

นายสันติ  มุ่งหมาย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานเุคราะห์)  ผู้รับค ารับรอง 
 และ 
นางวัลลภา  หมื่นมา   ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)   ผู้ท าค ารับรอง 

๒. บันทึกค ารับรองนี้ใช้ส าหรับระยะเวลา   ๑  ปีการศึกษา  เริม่ตั้งแต่วนัท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   

ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๓. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนบา้น

ทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศกึษา ๒๕๖๒ มาตรฐานโรงเรียนสจุริต มาตรฐานโรงเรยีนวิถีพุทธ มาตรฐานโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร ู

และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารบัรองนี้ 

๔. ข้าพเจ้า  นายสันติ  มุ่งหมาย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางวัลลภา  หมื่นมา   ได้พิจารณาและเหน็ชอบกับกรอบ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนบา้นทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ มาตรฐานโรงเรยีนสุจรติ  มาตรฐานโรงเรียนวิถีพทุธ มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แบบประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครู และรายละเอียดอืน่ ๆ ตาม 

ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิ 

ราชการของ นางวัลลภา  หมื่นมา   ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้ 

๕. ข้าพเจ้านางวัลลภา  หมื่นมา   ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ ๓-๔ แล้ว  ขอให้ค ารับรองกับ

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ว่าจะมุ่งมั่นปฏบิัติราชการให้บรรลุและเกิดผลงาน 

ที่ดีตามเปา้หมายของแตล่ะมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกผู่้เรยีนและประชาชน ตามที่ให้ค ารับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง  ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัตริาชการและเห็นฟ้องต้องกันแล้ว  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้ 

เป็นส าคญั 

 

(ลงช่ือ)    ผู้รับค ารับรอง                 ลงช่ือ        ผู้ท าค ารับรอง 

          ( นายสันติ  มุ่งหมาย )                                          ( นางวัลลภา  หม่ืนมา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)           ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 

 
 



ภาพการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

        จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ 
ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดังนี้    
2.1  การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) โดยชใช้ SOAR Analysis 

สิ่งที่ต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 
Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งท่ีดีที่สุดที่เรามีขณะนี้
มีอะไรบ้าง? 
1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา  
   แบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา  
    ภายนอกรอบสาม 
3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน 
4. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
    รางวัล IQA AWORD ประจ าปี2561  
5. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
6. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
   โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 
   ผ่านพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 

Opportunities มีโอกาสที่เป็นไปได้ 
อะไรบ้าง?  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
โรงเรียนของเรา 
1. การคมนาคมสะดวก  
2. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท 
   พัฒนาห้องสมุดให้โรงเรียน 
   ตามโครงการโลกนิทานของหนู 
3. ครูมีจ านวนเพียงพอต่อชั้นเรียน 
4. การสนับสนุนเรื่อง ICT  
   จากหน่วยงานต้นสังกัด 
5. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน  
6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
การนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

เจตนา หรือ 
สิ่งดี ๆ ที ่
อยากเห็น 
ในองค์กร 
Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งที่เรา
อยากเห็นส าหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
1. ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสยัอยู่อย่างพอเพียง 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาได้ดีมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนเป็นองค์กรวัฒนธรรมคุณภาพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งเอาไว้ 
5. ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  
6. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 

Result มีผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้น 
ในโรงเรียนของเรา 
1. ครูและผู้เรียนมีอุปนิสัย 
อยู่อย่างพอเพียง 
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ 
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทาง Active 
Learning  
6. นักเรียนได้เรียนรู้ 
    ผ่านโครงงานคุณธรรม 



2. วิสัยทัศน์ (VISION) 
              “โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)เป็นองค์กรวัฒนธรรมคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม  
และทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

3. พันธกิจ (MISSION) 
                 1. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 
                 2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 3. จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
                 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

4. เป้าหมาย (GOAL) 
  1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
     3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
        4. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ 

5. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากร 
        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

6.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
       มีคุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ”  
7.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
       โรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562 
8.1 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั
ที่ดี และดูแล 
ความปลอดภัยของตนได้ 

ส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน ๑) เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรม
อนามัย 
๒) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวไดด้ี  
ใช้มือและตาประสานสัมพันธไ์ด้ด ี
๓) เด็กหลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่งต่อโรค  สิ่ง
เสพติดระวังภยั 
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตรายได ้

โครงการโรงเรยีน 
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมน้ าดื่มเพื่อสุขภาพ 

กีฬาภายใน 
ให้บริการอาหารกลางวัน 
ให้บริการอาหารเสริม(นม) 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

ค่ายคุณธรรม ๑) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสม  
รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอยได้ดี  
๒) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ 
และผลงาน 
ของตนเองและผู้อื่น 
๓) เด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 
 
โครงการ 
พัฒนาพลเมือง 
ให้เข้มแข็ง 

วันส าคัญทางศาสนา 
สมาธิสร้างปัญญา 

๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ด ี
ของสังคม 

วันส าคัญต่าง ๆ ๑) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏบิัติ
กิจวัตรประจ าวัน 
๒) เด็กมสี่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน 
๓) เด็กมมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย 
๔) เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ แก้ไข
ข้อ ขัดแย้ง  
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

โครงการพัฒนา
พลเมืองให้เข้มแข็ง ธนาคารโรงเรียน   

 โครงการพัฒนา
คุณธรรม 
อัตลักษณ ์

โครงงานคุณธรรม 
หมู่บ้านในโรงเรียน 

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๑) เด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ ตั้งค าถาม 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบได ้
๒) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณติศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง ง่ายๆ ได ้

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

 โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู ้จัดประสบการณ์แบบมอนเตส

เซอรี ่
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 



 

 มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  
สื่อสารได้ มีทักษะการคดิ
พื้นฐาน  
และแสวงหาความรูไ้ด ้

 ๓) เด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและ
จินตนาการได ้
๔) เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เปน็เครื่องมือ
ในการเรียนรู้และ แสวงหาความรูไ้ด ้

โครงการ
พัฒนาระบบ
การเรยีนรู ้

๑ .๕  เด็ กมี พัฒ นาการด้ าน
สติปัญญา  
ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ 
        

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑) เด็กสามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถาม
อย่างง่าย 
ด้วยภาษาอังกฤษได ้
๒) เด็กสามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถาม
อย่างง่าย 
 ด้วยภาษาจีนได ้

โครงการ 
พัฒนาผู้
เรียนรู ้
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

๑.๖ เด็กมีคุณธรรมอัตลักษณ์  
(รับผิดชอบหน้าที่  มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้) 

กิจกรรมหนา้เสาธง  ๑) เด็กท างานท่ีไดร้ับมอบหมายเสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา 
๒) เด็กแต่งกายตามระเบยีบ เดินแถวเป็น
ระเบียบ  
และเข้าแถวรับบริการ 
๓) เด็กมีนสิัยรักการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว   

โครงการ 
พัฒนา

คุณธรรม 
อัตลักษณ ์

หมู่บ้านในโรงเรียน 
โครงงานคุณธรรม 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมทั้ง 
๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

พัฒนาหลักสตูรปฐมวัย ๑) โรงเรยีนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรส
ถานศึกษา  
ให้สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
และบริบทของท้องถิ่น 
๒) โรงเรยีนออกแบบการจดัประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรูผ้่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบตัิจริง สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 
 

โครงการ 
โรงเรียน
คุณภาพ 

ประจ าต าบล 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ัน
เรียน 

จัดหาครปูฐมวัย ๑) โรงเรยีนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยไดค้รบทุกช้ัน
เรียน 

                                                                                                                                                                                                               

 

  



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูม ี
ความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

เสริมสร้างพลังอ านาจ ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา  มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตรงความต้องการของครูและโรงเรียน 
๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

โครงการ
พัฒนา

บุคลากร 
ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษา
ดูงาน 
ประชุมประจ าเดือน 
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างาน 
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
ที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุม
ประสบการณ์  
มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 
 

 
โครงการ

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

ในโรงเรียน 

ห้องสมุดโลกนิทาน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โรงเรียนปลอดขยะ 
รักษาความปลอดภัย 
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ ๑) โรงเรียนอ านวยความสะดวก 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

โครงการ
พัฒนา

ระบบการ
เรียนรู้ 

ผลิต จัดหาและใช้สื่อ, 
เทคโนโลยี 
เสียงตามสาย 

 ๒.๖ มีระบบบริหาร
คุณภาพ 
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

การวางแผนบริหารจัดการ ๑) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานบูรณาการ 
การปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
จนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ประชุมครูประจ าเดือน 
   
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  
๒) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการ
พัฒนาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ทุนการศึกษา 
เสริมสร้างวินัยเชิงบวก 

จัดประสบการณ์แบบมอน
เตรสซอรี่ 

โครงการ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติ 
อย่างมีความสุข 

จัดประสบการณ์แบบมอน
เตรสซอรี่ 

๑) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความสนใจ ความสามารถ 
หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือ
กระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

โครงการ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) 
ทัศนศึกษา 
ค่ายวิชาการ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
 

๑) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย  
จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์ เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
๒) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่เหมาะสม
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 

โครงการ 
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT โครงการ
พัฒนา 
ระบบการ
เรียนรู้ 

ผลิต จัดหาและใช้สื่อ, 
เทคโนโลยี 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก   

พัฒนาระบบการวดัและ
ประเมินผล 

๑) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมอืและ
วิธีการที่หลากหลาย   
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วม น า
ผลการประเมิน 
ที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

โครงการ
พัฒนา 
ระบบการ
เรียนรู้ 

นิเทศภายใน 
พัฒนาการจัดประสบการ
ด้วยวิจัยในชั้นเรียน 



8.2 ระดับขั้นพื้นฐาน                                                        

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความรู้ และ
ความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสาร     

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้
(ป.1-3)   

(๑) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านการ
ประเมิน 
ความสามารถดา้นการอ่าน ได้ระดบัพอใช้ขึ้นไป 
(๒) ผู้เรยีนผ่านการประเมินทักษะการอ่าน การ
เขียน  
การสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
ผู้เรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 
21 
 

ท่องอาขยานก่อนเลิกเรียน   
พัฒนาการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง(ป.4-6)   
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน   

๒) ความสามารถในการคิด
ค านวณ   

ท่องสูตรคณูก่อนเลิกเรียน  (๑) ผู้เรยีนผ่านการประเมินทักษะการคิด
ค านวณได้ระดับดีขึ้นไป คณิตคดิสนุก 

๓ )  มี ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ความ สามารถ ด้ าน การ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   (๑) ผู้เรยีนผ่านการประเมินความสามารถด้าน
การสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป 

๔ )  มี ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ความ สามารถ ด้ าน การ
สื่อสารด้วยภาษาจีน       

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  (1) ผู้เรียนผ่านการประเมินความสามารถด้าน
การสื่อสาร 
ด้วยภาษาจีนในระพอใช้ขึ้นไป 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (๑) ผู้เรยีนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระฯ 
ตั้งแต่ระดับดี(เกรด 3) ขึ้นไป  
(๒) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนน 
NT ในแต่ละด้าน   
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
(๓) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนน 
NT ในแต่ละด้าน   
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. 
(๔) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 
O-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึน
ไป  มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
(๕) ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนน O-
NET ในแต่ละกลุ่มสาระฯ เฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา   

 
โครงการ

พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ 

สอนเสริมเติมเต็ม   
จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT 
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๖) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

จัดการเรียนรู้แบบ 
Stem, Steam  

(๑) ผู้เรียนสามารถคิดจ าแนกแยกแยะ สรุป
ความคิดรวบยอด  
คิดอยางเปนระบบ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
และมีการคิดแบบองครวม 
(๒) ผู้เรียนสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ 
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 
 

โครงการ
พัฒนา 
ผู้ร่วม

สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

จัดการเรียนรู้แบบ 
Coding  
จัดการเรียนรู้แบบ 
open approach 
จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  

๗) ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

จัดการเรียนรู้แบบ 
Stem, Steam  

(๑) ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเอง และการท างาน 
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ เช่น โครงงาน ชิ้นงาน หรือ
ผลผลิต 

จัดการเรียนรู้แบบ 
Coding  
จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้  

๘) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จัดการเรียนรู้แบบ 
Coding  

(๑) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
สืบค้นข้อมูล การจัดท าชิ้นงาน การน าเสนอ
ผลงาน ทวนบทเรียน และการติดต่อสื่อสาร 

ส่งเสริมการใช้ ICT  

๙ ) มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพ 

ฝึกทักษะอาชีพ  (๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน  
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

โครงการ 
พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ 

สหกรณ์โรงเรียน 
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด     

ค่ายยุวชลคนดี ศรี
แผ่นดิน  

 
 
(๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 
ประการ ในระดับดีขึ้นไป 
 
(2) ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

โครงการ 
โรงเรียน
สุจริต บริษัทสร้างการดี  

เดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญ 

 
 

โครงการ 
พัฒนา
พลเมือง 

ให้เข้มแข็ง 

เดินทางไกลลูกเสือส ารอง  
สมาธิสร้างปัญญา  
ค่ายคุณธรรม 1-3, ค่าย
คุณธรรม 4-6 
โรงเรียนวิถีพุทธ   
วันส าคัญทางศาสนา   
ธนาคารโรงเรียน   

๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

วันส าคัญต่าง ๆ   (๑) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

วันกตัญญู   
วันครบรอบก่อตั้ง
โรงเรียน   

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ประชาธิปไตยในโรงเรียน   (๑) ผู้เรียนยอมรับความคิดและความ
แตกต่างในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
สามารถอยู่ร่วมกับ 
คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 สภานักเรียน   

๔) มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
(รับผิดชอบหน้าที่ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้) 

กิจกรรมหน้าเสาธง   (๑) ผู้เรียนรับผิดชอบหน้าที่ ในระดับดีขึ้น
ไป    
(๒) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ในระดับดีขึ้นไป 
(๓) ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการ 
พัฒนา

คุณธรรม 
อัตลักษณ์ 

หมู่บ้านในโรงเรียน   
โครงงานคุณธรรม   
 

 

 

  



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๕) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ (๑) ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
(๒) ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศได้  
(๓) ผู้เรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 
(๔) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา 

โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
การป้องกันสารเสพติด  
โครงการน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ  
การให้บริการอาหาร
กลางวัน  
การให้บริการอาหารเสริม
(นม)  
ดนตรีพื้นเมือง, ศิลป์
สร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

การวางแผนการบริหาร
จัดการ 

๑) โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

โครงการ 
พัฒนาระบบ

บริหาร
จัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  

๑) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ที่ชัดเจน การบริหารงานมีความคลองตัว
สูง มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
๒) โรงเรียนจัดการขอมูลสารสนเทศอย
างเปนระบบ ครอบคลุม และทันตอการ
ใชงาน  
3) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
โครงการ 

พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ 

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน   
ประชุมครูประจ าเดือน  
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ  

การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

๑) โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท้ัง
ระบบโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

โครงการ 
โรงเรียน
คุณภาพ 
ประจ า
ต าบล 

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
ค่ายวิชาการ  
เสียงตามสาย 
ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

เสริมสร้างพลังอ านาจ   ๑) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู
และโรงเรียน  
๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โครงการ 
พัฒนา

บุคลากร 
ประชุม, อบรม, ศึกษาดู
งาน   
ประชุมประจ าเดือน   
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
การท างาน   
สร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์   ๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน    และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และมีความ
ปลอดภัย 

โครงการ
พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

ห้องสมุดโลกนิทาน   
รักษาความปลอดภัย   
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน   
ห้องคอมพิวเตอร์   
โรงเรียนปลอดขยะ 
ห้องเรียน Coding   

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้  

พัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนา 
และการบริการเทคโนโลยี  
    สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  
    ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

โครงการ 
โรงเรียน
คุณภาพ 
ประจ า
ต าบล 

ใช้ ICT ในการบริหาร
จัดการ  

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑ์ความส าเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

๑) ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุป องค์ความรู้ น าเสนอผลงาน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

โครงการ 
พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้บูรณาการ

หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ผลิต จัดหาและใช้สื่อ, 
เทคโนโลยี  

๑) ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

โครงการ
พัฒนา 

ระบบการ
เรียนรู้ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT 
ทัศนศึกษา ๑, ๒, ๓ 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน, 
เยี่ยมบ้านนักเรียน  

๑) ครูบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒) ครูจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ 
เขมแข็งและทั่วถึง 

โครงการ
พัฒนาระบบ

ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

แนะแนวการศึกษา, ปัจฉิม
นิเทศ 
เสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
พัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผล 
 

๑) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรยีน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ 
พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ 

  

๓.๕ มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้  
และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

นิเทศภายใน ๑) ครูปรับปรุงการจดัการเรียนรู้   
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วย
วิจัยในช้ันเรียน 

๒) ครูจัดท ารายงานการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
(วิจัยในช้ันเรียน) 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วย 
PLC 

๑) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกีย่วข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้   

โครงการ 
พัฒนา

บุคลากร 



 


