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***************** 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์”      รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1047540674 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ที่อยู่โรงเรียน เลขที่ 402 หมู่ 2 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47290 
โทรศัพท์ 042709142 /โทรสาร 042709143 /มือถือ - 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและเอกสารหลักฐานของโรงเรียน  

เกณฑ์ตามตัวชี้วัด  
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1 โรงเรียน ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนา หลักสตูรสถานศึกษา  
1.2 โรงเรียน มีการปรับปรุงและพฒันาหลักสตูรสถานศึกษา แตไ่ม่ชดัเจนและไม่ 
สอดคล้อง กับแผนพัฒนา โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 

 

1.3 โรงเรยีน มีการปรับปรุง และพฒันาหลักสตูรสถานศกึษา มีความชัดเจนและ 
สอดคล้อง กบัแผนพัฒนา โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล แต่ยังไมค่รอบคลุม ในทุกประเด็นตาม 
แผนพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพประจ าต าบล 

 

1.4 โรงเรียน มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความชัดเจน และ 
สอดคล้อง กับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุมในทุกประเด็น ตาม 
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล 

 

2. การเตรียมตัวครู ด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผล และการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

2.1 ครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีแผนจัดการเรียนรู้ ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ช้ินงาน / 
ภาระงาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนดช่วงเวลา การจดักิจกรรมการ 
เรียนรู้ ในตารางเรียน ของทุกช้ัน มีเครื่องมือ การประเมินตามสภาพจริงในระดับคณุภาพของ 
ผู้เรยีน ตามเป้าหมายของหลักสตูรสถานศึกษา 

 

2.2 ครูร้อยละ 60 ขึ้นไปมีแผนจัดการเรียนรู้ ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ช้ินงาน/ 
ภาระงาน ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนด ช่วงเวลา การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกช้ัน มีเครื่องมือ การประเมินตามสภาพจริง ในระดับคุณภาพ ของ 
ผู้เรียนตามเป้าหมาย ของหลักสตูรสถานศึกษา 

 

2.3 ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีแผนจัดการเรียนรู้ ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ช้ินงาน/ 
ภาระงาน ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกช้ัน มีเครื่องมือการประเมิน ตามสภาพจริงในระดับคุณภาพของ 
ผู้เรียนตามเป้าหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2.4 ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ช้ินงาน/ภาระงานที่สอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกช้ัน มีเครื่องมือการประเมิน ตามสภาพจริงใน
ระดับคุณภาพของผู้เรียน ตามเป้าหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 



3. การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
3.1 โรงเรียนไม่มีการพัฒนาครูตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

3.2 โรงเรียน มีการพัฒนาครู ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แต่ไม่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

 

3.3 โรงเรียน มีการพัฒนาครู ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และมีความสอดคล้อง แต่ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็น ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล 

 

3.4 โรงเรียน มีการพัฒนาครู ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความสอดคล้อง และครอบคลุมทุก
ประเด็น ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

4. การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4.1 ครูประจ าช้ัน / ครูที่ปรึกษา น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมใช้
ในวันเปิดเรียนภาคเรียน ที่ 1 / 2562 

 

4.2 ครูประจ าช้ัน / ครูที่ปรึกษา ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีการด าเนินงาน ตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมใช้ ในวัน
เปิดเรียนภาคเรียน ที่ 1 / 2562 

 

4.3 ครูประจ าช้ัน / ครูที่ปรึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบทุก
ขั้นตอน มีข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมใช้
ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 

 

4.4 ครูประจ าช้ัน / ครูที่ปรึกษาทุกคน มีการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบทุกขั้นตอน มี
ข้อมูลสารสนเทศ มีการด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมใช้ ในวันเปิด
เรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



ตัวช้ีวัดที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีความชัดเจน และ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุมในทุกประเด็น ตามแผนพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 2 การเตรียมครู ด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์  

การวัดประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ ที่ระบุเป้าหมาย กิจกรรม สื่อ ชิ้นงาน/ภาระงานที่สอดคล้อง กับ

หลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในตารางเรียนของทุกชั้น มีเครื่องมือ

การประเมิน ตามสภาพจริงในระดับคุณภาพของผู้เรียน ตามเป้าหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ตารางสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคร ู
ทีส่่งแผนการสอน (คน) 

จ านวนคร ู
ทีไ่ม่ส่งแผนการสอน (คน) 

รวม (คน) 

ภาษาไทย 4 - 4 
คณิตศาสตร์ 6 - 6 

วิทยาศาสตร์ 6 - 6 
สังคมศึกษาฯ 6 - 6 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 3 

ศิลปะ 3 - 3 
การงานอาชีพฯ 7 - 7 

ภาษาต่างประเทศ 8 - 8 

รวม 43 - 43 

 

  



ตัวช้ีวัดที่ 3 การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” มีการพัฒนาครู ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล มีความสอดคล้อง และครอบคลุมทุกประเด็น ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

  



ตัวช้ีวัดที่ 4 การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ครูที่ปรึกษาทุกคน มีการด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบทุกขั้นตอน มีข้อมูล

สารสนเทศ มีการด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พร้อมใช้ ในวัน

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 

 โรงเรียนได้ด าเนนิการแต่งตั้งหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 

 







 



 
 

 

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเจริญศิลปศ์ึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

  



 

 
 

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเจริญศิลปศ์ึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

  



 
 ตามประกาศส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์
ค าอนุสรณ์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ปีการศึกษา 2562 - 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป 
 

(ลงชื่อ) ................................................. 
             (นายตรีชนนท์ แสนอุบล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
                 9 มีนาคม 2562 
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ส่วนที ่1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาสู่ต าบลให้มากข้ึน โดยได้รับการบริจาค ที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก นางจันทร์เพ็ญ  
โพธิ์ค า ข้าราชการบ านาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา จ านวน 42 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา 
 ปีการศึกษา 2526 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1) 
 ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.) 
 ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
สังคม (มพช.ส.) และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก 
 ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย 
 ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนต าแหน่งผู้บริหารจากต าแหน่งอาจารย์ 
ใหญ่เป็นผู้อ านวยการ 
 ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษา มีค าสั่งให้นายประเสริฐ เคนทะวาย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนค าตากล้าราช-ประชาสงเคราะห์ 
และให้ นายลิขิต ค าภูแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ มาด ารงต าแหน่งแทนจนถึงวันเกษียณอายุ
ราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา- 
มัธยมศึกษา เขต 23 มีค าสั่งให้นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มา 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” แทน นายลิขิต ค าภูแสน 
 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา- 
มัธยมศึกษา เขต 23 มีค าสั่งให้นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาด ารง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” แทน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ จนถึง 
ปัจจุบัน 
  



สภาพปัจจุบัน 
 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” ตั้งอยู่ เลขท่ี 402 หมู่ 2 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ 
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอ 
สว่างแดนดินประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครประมาณ 110 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี  
42 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา โดยมีเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองน้อย 
  ทิศใต้ ติดกับ บ้านเจริญศิลป์ 
  ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านเจริญศิลป์ 
  ทิศตะวันตก ติดกับ หนองทุ่งมนและบ้านเจริญศิลป์ 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ต าแหน่ง เพศชาย เพศหญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 
คร ู 13 16 29 

ครูผู้ช่วย 5 5 10 
พนักงานราชการ 1 1 2 

ครูอัตราจ้าง – 2 2 

ครูภูมิปัญญา - - - 
ครูต่างชาติ - - - 

ครูธุรการ – 1 1 

นักการ 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 

รวม 22 26 48 

 
  



ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 79 149 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 79 94 173 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 101 82 183 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 23 40 63 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 25 52 77 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 43 84 

รวม 339 390 729 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
  



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์ค าอนุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ 
 
 ไหว้งาม น้ าใจดี มีจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ 
 
 โรงเรียนคุณธรรม ผู้น าเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 
 
 1. บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 
 4. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 5. ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ใน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเสียสละ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  



 9. ส่งเสริม สุขภาพและพลานามัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 10. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 12. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน บ้าน ศิษย์เก่าและชุมชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
 
 1. การน าหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการ 
ภายในโรงเรียน 
 2. การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3. การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 4. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 5. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 
 1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
 4. โรงเรียนบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) 
 5. ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นักเรียนมีคุณธรรมน าวิชาการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  



กลยุทธ์ (Strategies) 
 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ 
 3. พัฒนากระบวนการในการประสานงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
แต่ละะดับชั้น 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 



   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 



ส่วนที ่3  

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ปีงบประมาณ ด้าน 
รายการพิจารณาที่ต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

ปี 2562 โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงห้องเรียน 
และอุปกรณ์ท่ี ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน  

 

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - ปรับปรุงระบบไฟในห้องเรียน 
ให้เพียงพอ 
- ปรับซ่อมปลั๊กไฟให้ได้มาตรฐาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาเจริญศิลป์ 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562  

2.ปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิด  

- ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยให้นักเรียน
และทรัพย์สินของทางราชการ   

- หน่วยงานเอกชน ในการ
ติดตั้งระบบ  

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562  

3.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพวง  

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอ และ
พร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน ในห้องเรียนพิเศษ 

- เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 
- สพฐ.  

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562  

ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ - ห้องฉายภาพยนตร์  
- อาคารปฏิบัติติการวิชาชีพ
เครื่องหนัง 
- ห้องปฏิบัติติการทางภาษา 

สพม. เขต 23 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562 



ปีงบประมาณ ด้าน 
รายการพิจารณาที่ต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

หลักสูตร
สถานศึกษา  

 

ปรับปรุงหลักสูตรและ
ก าหนด แนวทางในการ
จัดการเรียนการ สอน
(หลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
การม ีงานท้า หลักสูตร
คอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศ )  

 

1.ส ารวจความต้องการในการเปิด
แผนการเรียน ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  
2.จัดท าหลักสูตร และก าหนด
แนวทางในการ จัดการเรียนการ
สอน  
3.ตรวจสอบ และวิพากษ์
หลักสูตรให้ตรงความ ต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และ สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  
4.น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ใช้หลักสูตร 
5.น าหลักสูตรไปใช้  
6.ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
 

สพม.เขต 23 มีนาคม 2563  



ปีงบประมาณ ด้าน 
รายการพิจารณาที่ต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

การสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา  

1.สร้างเครือข่ายระดับ 
มหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย โรงเรียนมัธยม
ระดับจังหวัดและ ระดับ
อ าเภอ  
2.จัดท าแผนความ
ร่วมมือระดับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ระดับ อ าเภอ และ
ท้องถิ่น  

-ประชุม วางแผนก าหนดกิจกรรม
การสร้าง เครือข่ายมหาวิทยาลัย
และเครือข่ายโรงเรียน 
มัธยมศึกษาระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอที่จะ เป็นโรงเรียนคู่
พัฒนา  
-สร้าง MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ -ประชุมร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 
อ าเภอ และท้องถิ่น ก าหนด
หัวข้อการให้ความ ร่วมมือการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ -ก าหนดองค์ประกอบและ
แนวทางในการมีส่วน ร่วมในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- สถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ - โรงเรียนคู่
พัฒนา ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด 
- อบจ. เทศบาล และอบต.  

พฤษภาคม- สิงหาคม 
2562  



ปีงบประมาณ ด้าน 
รายการพิจารณาที่ต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

เทศบาลต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในท้องที่  

การพัฒนาครู  

 

การพัฒนาศักยภาพครู
ในการ จัดการเรียนการ
สอน  

 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดการเรียนการ สอนบูรณาการ 
STEM, QSCCS, Education, 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี 
3.นิเทศ ติดตาม ผลการน้าความรู้
ที่ได้รับจากการ อบรม ศึกษาดู
งาน ไปใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน  

- กศจ.สกลนคร 
- สพม.เขต 23 
- สพฐ. 
- หน่วยงานการศึกษา
เอกชน - โรงเรียนคู่พัฒนา  
- มหาวิทยาลัย  

ตลอดปีการศึกษา  

 

การนิเทศครูผู้สอน  

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ครูผู้สอน ในการจัด
กิจกรรมการ เรียนการ
สอน  
 

1.ประชุมชี้แจง และท้าความ
เข้าใจ  
2.วางแผนการนิเทศการศึกษา
รายบุคคล  
3.ด าเนินการนิเทศ 
4.สรุปผลการนิเทศ  

สพม.เขต 23 
กศจ.สกลนคร  

 

ตลอดปีการศึกษา  

 



ปีงบประมาณ ด้าน 
รายการพิจารณาที่ต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

ปี 2563 ครุภัณฑ์ ในการ
จัดการเรียนการ 
สอน  

จัดซื้อครุภัณฑ ์ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.ส ารวจความต้องการ จ้าเป็น 
และขาดแคลน ครุภัณฑ์ ส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

ปี 2564 โครงสร้างพื้นฐาน  

 

สร้างหอประชุม 

 

1.ส ารวจความต้องการ จ าเป็น 
และขาดแคลน หอประชุม  
2.ด าเนินการของบประมาณ
ส าหรับพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2563  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

โครงสร้างพื้นฐาน  

 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา 

1.ส ารวจความต้องการ จ าเป็น 
และขาดแคลน แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรกรรม  
2.ด าเนินการของบประมาณ
ส าหรับพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 
2564  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

 



การระดมความคดิเห็นโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล/อ าเภอ 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น 
1. นายตรีชนนท์  แสนอุบล   ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธาน 
2. นายณฐ  ฝุ่นเงิน    ประธานกรรมการสถานศึกษา    รองประธาน 
3. นางร่างทอง  พันธ์ชัย   กรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
4. นายชาตรี  ยาศิริ    รักษาการรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
5. นายจิระพงษ์  คล้ายถม   รักษาการรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ   รักษาการรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
7. นายกรกช  จันตะเสน   รักษาการรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
8. นางสมฤดี  แสนเภา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
9. นางอัจฉรา  วิไลวงษ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
10. นางปัญจารา  ซาหิน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
11. นางดรุณี  ภูพันนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
12. นางรัตนา  บัวล  าล  า   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
13. นางสาววรางคณา  มณีนพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
14. นายจักรกฤษ  แสนพันนา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
15. นายสุนทร  ขันศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
16. นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 



17. นางอุมรินทร์  โปทาหลี   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
18. นายโยธิน  ถาบุตร   หัวหน้างานอาคารสถานที่     กรรมการ 
19. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต   หัวหน้างานโรงเรียนในฝัน     กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาววิชุดา  เชื อตาอ่อน  หัวหน้างานวัดผล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



 

1. ท าไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล/อ าเภอ 

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/

อ าเภอคืออะไร 
3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 

1. ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกันและท่ัวถึง 
2. โรงเรียนมีคุณภาพทาง 
ด้านทักษะด ารงชีวิต 
3. ครูและบุคลากรครบทุก 
ชั นเรียนและครบทุกวิชาเอก  
4. นักเรียนจบมามีอาชีพรองรับ 
5. โรงเรียนเป็นศูนย์รวม หรือเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ท่ี
สามารถสร้างความเชื่อมั่นของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียน  

1. โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้าน
ทักษะพื นฐานการด ารงชีวิตที่มั่นคง  
ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. ผู้เรียนมีคุณภาพทั งด้าน IQ EQ 
AQ และมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
3. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ 
4. พัฒนาการศึกษาอย่างมีระบบตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่าง  โรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย 
 
5. โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม
กัน 
 

3.1โจทย์ระดับโลก 
• ศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
• ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 
• ภัยคุกคามต่าง ๆ 

3.2 โจทย์ระดับประเทศ 
• แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,Thailand 4.0 
• STEM Education 
•  Active Learning 
• พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลท่ี 10 
• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย 

• ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

• นวัตกรรมท้องถิ่น/ชุมชนวิถี 
3.4 โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

• แผนยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

• ภาษาในการสื่อสาร 

• หลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพท้องถิ่น) 



1. ท าไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล/อ าเภอ 

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/

อ าเภอคืออะไร 
3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 

  3.5 โจทย์การพัฒนาตามบริบทอ าเภอ/ต าบล/ท้องถิ่น 

• ทักษะ 3R 8C 

• ยุทธศาสตร์อ าเภอ 

• ภาษาในการสื่อสาร 

• หลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพท้องถิ่น) 
3.6 โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 

• ทักษะ 3R 8C 
• ภาษาในการสื่อสาร 

3.6 โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 

• ทักษะ 3R 8C 
• ภาษาในการสื่อสาร 
• ทักษะชีวิต 
• ทักษะอาชีพ 

3.7 โจทย์การพัฒนาท่ีประชาชน/ผู้ปกครองต้องการ 

• ผู้เรียนเป็นเป็นคนดี  มีคุณภาพ 



1. ท าไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล/อ าเภอ 

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/

อ าเภอคืออะไร 
3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 

• คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

• ทักษะชีวิต  

• ทักษะอาชีพ 
 

  



4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/อ าเภอ ควรเป็น
อย่างไร 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 

5.1 ทักษะวิชาการ-ความรู้พื นฐาน 5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 
5.3 ทักษะอาชีพ- 
ความรู้เฉพาะทาง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

• นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นผู้มีทักษะชีวิต  
ทักษะอาชีพ  สามารถตัดสินใจ  เพื่อประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อตามความต้องการอย่าง
เหมาะสม 

• ผู้ปกครองและชุมชน มคีวามเชื่อมั่น และมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ผลผลิต (Output) 
• นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

• ครูครบทุกชั นเรียนและครบวิชาเอก,วิจัยในชั น
เรียน, ครูชาวต่างชาติ, ครูภูมิปัญญา 

• โรงเรียนสะอาดร่มร่ืน น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย 
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  
ระบบสารสนเทศทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

• โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดความกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การแก้ปัญหา 

- การสื่อสารและความร่วมมือ 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- มุ่งเน้นผลิตนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ 

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

- ภาษาในการสื่อสาร 

- การผลิตภาพยนตร์สั น 
 

- ด าเนินชีวิตบนวิถีความ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

- ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- ส่งเสริมทักษะพื นฐานวิชาชีพ 

- ส่งเสริมความถนัดพิเศษเฉพาะ
ด้าน 

จัดหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพ
เฉพาะ/หลักสูตรอาชีพระยะสั น
ทางสาขา 

- การผลิตเคร่ืองหนัง 

- เกษตร 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- อุตสาหกรรม 
 



 

6. กระบวนการในการด าเนินการควรท าอย่างไร 

 
 ผลลัพธ์ (Outcome)    ผลผลิต (Output)   กระบวนการ (Process)   ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนได้รับ

การพัฒนาอย้างเต็มศักยภาพเป้นผู้มีทักษะ

ชีวิต  ทักษะอาชีพ  สามารถตัดสนิใจ  เพื่อ

ประกอบอาชีพและศึกษาต้อตามความ

ต้องการอย้างเหมาะสม 

- ผู้ปกครองและชุมชน มีความเช่ือมั่น และมี

ส้วนร้วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

- นักเรียนมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

- ครูครบทุกช้ันเรียนและครบวิชาเอก, วิจัยใน

ช้ันเรียน, ครูชาวต้างชาต ิ

- โรงเรียนสะอาดร้มรื่น น้าอยู้ น้าเรียน 

ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  

ระบบสารสนเทศทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม้นย า 

- โรงเรียนจดัการศึกษาที่มคีุณภาพสอดความ

กับความแตกต้างระหว้างบุคคล 

- รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
ศตวรรษที่ 21 

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
แก้ปัญหา 

- การสื่อสารและความร่วมมือ 

- ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

- งบประมาณ, อาคารเรยีน อาคารประกอบ
ที่เพียงพอ 

- สื่อ ทัศนูปกรณ์ และระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

- ครู บุคลากรมีคณุภาพครบชั น, ครบ
วิชาเอก, ครบวิชาชีพ 

- ระบบบรหิารจดัการที่มคีุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

- นักเรียนเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตรง

ตามต้องการ 

- นักเรียนท่ีไม่ศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพได ้

- ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

- นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 

- ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ ใน

การบริหารจัดการคณุภาพสถานศกึษา 



 
7. เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอะไรหรือด้านใดบ้าง จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ทั งระยะยาวและระยะสั น(สอดคล้องกับข้อ 3-6) 
7.1 ระยะสั น (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี แจงท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย กุมภาพันธ์ 62 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. วางแผนเพื่อก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ,  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบล กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร
ปฏิบัติการวิชาชีพเคร่ืองหนัง ห้องปฏิบัติการทางภาษา และแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดบรรยากาศ
เอื อต่อการเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

5. ปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
6. พัฒนาครู (จัดอบรม ศึกษาดูงาน) มีนาคม–เมษายน 62 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤษภาคม 62 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
8. จัดท าเครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มิถุนายน – กรกฎาคม 62 งานนิเทศการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
9. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี วัดรายชั นปี ครั งท่ี 1 กรกฎาคม 62 งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
10. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สิงหาคม – กันยายน 62 งานนิเทศการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
11. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี วัดรายชั นปี ครั งท่ี 2 กันยายน 62 งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 



 
7.2 ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ปีงบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 1.ปรับปรุงห้องเรียน และอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน  

2.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
3.ปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
(หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศ)  
4.จัดจ้างครูตา่งชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์เป็น 
ภาษาอังกฤษ 
5.การสรา้งเครือข่ายทางการศึกษา  
6.การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรยีนการสอน  
7.การนิเทศก ากับตดิตามครผูู้สอนในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
มีนาคม 2562  
 
 
มีนาคม- พฤษภาคม 2562  
 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  

งานอาคารสถานท่ี และงานบริการ  
งานอาคารสถานท่ี และงานบริการ 
งานพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรยีนการสอน กลุม่บริหารงาน
วิชาการ  
 
งานพัฒนาบุคลากร  
 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานนิเทศการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ปี 2563 1. จัดซื อครุภณัฑ์ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ตลอดปีงบประมาณ  งานแผนงานและงบประมาณ, งานอาคารสถานท่ี  

ปี 2564 1. สร้างหอประชุม 
2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  

ตลอดปีงบประมาณ  
ตลอดปีงบประมาณ  

งานวางแผนและงบประมาณ, กลุม่งานบริหารวิชาการ  
งานวางแผนและงบประมาณ, งานอาคารสถานท่ี   

 
 
 
 
 
 

 



8. เครื่องมือทางการบริหารท่ีน ามาใช้ควรมีอะไรบ้าง 

8.1แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/อ าเภอ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 
ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณาท่ีต้อง

ด าเนินการเร่งด่วน 
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ หน่วยงานท่ี 

ขอความร่วมมือ 
ระยะเวลา 

ปี 2562 โครงสร้างพื นฐาน ปรับปรุง
ห้องเรียน และอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน  

 

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - ปรับปรุงระบบไฟในห้องเรียน ให้เพียงพอ 
- ปรับซ่อมปลั๊กไฟให้ไดม้าตรฐาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาเจรญิ
ศิลป ์

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  

2.ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด  - ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ใหค้รอบคลมุพื นท่ี
โรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภยัให้นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทางราชการ   

- หน่วยงานเอกชน ในการติดตั ง
ระบบ  

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  

3.จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพวง  

- จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ต่อพ่วง
ให้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรยีนการ
สอน ในห้องเรียนพิเศษ 

- เทศบาลต าบลเจริญศลิป ์
- สพฐ.  

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ - ห้องฉายภาพยนตร์  
- อาคารปฏิบัตติิการวิชาชีพเครื่องหนัง 
- ห้องปฏิบัติติการทางภาษา 

สพม. เขต 23 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

หลักสตูรสถานศึกษา  

 

ปรับปรุงหลักสูตรและก าหนด 
แนวทางในการจัดการเรียนการ 
สอน(หลักสตูรการศึกษาเพื่อการม ี
งานท้า หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศ )  

 

1.ส ารวจความต้องการในการเปิดแผนการเรียน 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
2.จัดท าหลักสูตร และก าหนดแนวทางในการ 
จัดการเรียนการสอน  
3.ตรวจสอบ และวิพากษ์หลักสูตรให้ตรงความ 
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
4.น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
ของโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมตักิารใช้หลักสตูร 
 

สพม.เขต 23 มีนาคม 2563  



5.น้าหลักสตูรไปใช้  
6.ประเมินผลการใช้หลักสูตร  

การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  1.สร้างเครือข่ายระดับ 
มหาวิทยาลยัและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดบัจังหวัดและ 
ระดับอ าเภอ  
2.จัดท าแผนความร่วมมือระดบั 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 
อ าเภอ และท้องถิ่น  

-ประชุม วางแผนก าหนดกจิกรรมการสร้าง 
เครือข่ายมหาวิทยาลยัและเครือข่ายโรงเรียน 
มัธยมศึกษาระดับจังหวดัและระดบัอ าเภอท่ีจะ 
เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  
-สร้าง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดบัจังหวัดและระดับอ าเภอ -
ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 
อ าเภอ และท้องถิ่น ก าหนดหัวข้อการให้ความ 
ร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคณุภาพประจ าอ าเภอ 
-ก าหนดองค์ประกอบและแนวทางในการมีส่วน 
ร่วมในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่  

- สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ - 
โรงเรียนคู่พัฒนา ระดบัอ าเภอ 
และระดับจังหวัด 
- อบจ. เทศบาล และอบต.  

พฤษภาคม- สิงหาคม 2562  

การพัฒนาครู  

 

การพัฒนาศักยภาพครูในการ 
จัดการเรียนการสอน  

 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการในการจดัการเรียนการ 
สอนบูรณาการ STEM, QSCCS, Education, 
การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2.ศึกษาดูงานโรงเรยีนที่มีการปฏบิัติที่ด ี
3.นิเทศ ติดตาม ผลการน้าความรูท้ี่ได้รับจากการ 
อบรม ศึกษาดูงาน ไปใช้ ในการจดัการเรียนการ
สอน  

- กศจ.สกลนคร 
- สพม.เขต 23 
- สพฐ. 
- หน่วยงานการศึกษาเอกชน - 
โรงเรียนคู่พัฒนา  
- มหาวิทยาลัย  

ตลอดปีการศึกษา  

 

การนิเทศครผูู้สอน  

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ครูผูส้อน ในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน  

 

1.ประชุมชี แจง และท้าความเข้าใจ  
2.วางแผนการนิเทศการศึกษารายบุคคล  
3.ด าเนินการนเิทศ 
4.สรุปผลการนิเทศ  

สพม.เขต 23 
กศจ.สกลนคร  

 

ตลอดปีการศึกษา  

 



ปี 2563 ครุภณัฑ์ ในการจดัการเรียนการ 
สอน  

จัดซื อครภุัณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1.ส ารวจความต้องการ จ้าเป็น และขาดแคลน 
ครุภณัฑ์ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

ปี 2564 โครงสร้างพื นฐาน  

 

สร้างหอประชุม 

 

1.ส ารวจความต้องการ จ าเป็น และขาดแคลน 
หอประชุม  
2.ด าเนินการของบประมาณส าหรบัพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปงีบประมาณ 
2563  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

โครงสร้างพื นฐาน  

 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา 

1.ส ารวจความต้องการ จ าเป็น และขาดแคลน 
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม  
2.ด าเนินการของบประมาณส าหรบัพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปงีบประมาณ 
2564  

สพม.เขต 23 สพฐ.  ตลอดปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั นปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรม เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.ปรับปรุง 
ห้องเรียน และ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
จัดการเรียนการ 
สอน  

- เพื่อให้ห้องเรียนพร้อมส าหรับ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

1. ประชุมเพื่อวางแผนการ 
ด าเนินงาน 
2. ส ารวจความต้องการ จ้าเป็น 
และขาดแคลน 
3. ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ระบบอินเทอร์เนต็ และจัดซื อ 
คอมพิวเตอร์  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  งานอาคารสถานท่ี  กลุ ่ 800,000 บาท  

2. ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู ้

- ห้องฉายภาพยนตร์  
- อาคารปฏิบัตติิการวิชาชีพเครื่อง
หนัง, ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
2. ด าเนินการ 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 800,000 บาท 

3.ปรับปรุงหลักสูตร 
และก าหนด 
แนวทางในการ 
จัดการเรียนการ 
สอน(หลักสตูร 
การศึกษาเพื่อการมี 
งานท้า หลักสูตร 
คอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศ )  

- เพื่อจัดการศึกษาท่ีเน้นการ 
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงาน 
ท าและการพดู 2 ภาษา  

1.ส ารวจความต้องการเปดิ 
แผนการเรียนของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  
2.จัดท าหลักสูตร และก าหนด 
แนวทางในการจัดการเรียนรู้  
3.ตรวจสอบ และวิพากษ์หลักสูตร 
ให้ตรงความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้อง 
กับบริบทของโรงเรียน  
4.น้าเสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั นพื นฐานของ 
โรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการ 
ใช้หลักสูตร  

มีนาคม 2562  งานพัฒนาหลักสูตร และจัดการ 
เรียนการสอน กลุม่บริหารงาน
วิชาการ  

10,000 บาท  



5.น าหลักสตูรไปใช้  
6.ประเมินผลการใช้หลักสูตร  

4.จัดจ้างครู
ต่างชาติสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เป็น 
ภาษาอังกฤษ 

- เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
2. ส ารวจความต้องการ 
3. ด าเนินการ 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  

 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ, กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  

200,000 บาท 

5.การสรา้ง 
เครือข่ายทาง 
การศึกษา  

 

1.โรงเรียนมีเครือข่ายระดับ 
มหาวิทยาลยัและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดบัจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ  

  

 

1. ประชุม วางแผนกเหนด 
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 
มหาวิทยาลยัและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอที่จะเป็นโรงเรียน 
คู่พัฒนา 
2. สร้าง MOU ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัและเครือข่าย 
โรงเรียนมัธยมระดบัจังหวัดและ 
ระดับอ าเภอ  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  

 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  

 

10,000 บาท  

 

2.โรงเรียนมีแผนความร่วมมือ 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และท้องถิ่น  

 

1. ประชุมร่วมกับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ระดับอ าเภอ และ 
ท้องถิ่น ก าหนดหัวข้อการให้ความ 
ร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน 
คุณภาพประจ้าอ าเภอ  
 
 
 

 
 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562  

 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ  

 

10,000 บาท  

 



2. ก าหนดองค์ประกอบและ 
แนวทางในการมีส่วนร่วมในการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบล องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในท้องที่  

6.การพัฒนา 
ศักยภาพครูในการ 
จัดการเรียนการ 
สอน  

 

- โรงเรียนมคีรูมืออาชีพ ที่ 
สามารถจัดการเรยีนการสอน 
บูรณาการ STEM , QSCCS, 
Education และการจัดการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการในการ 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ 
STEM Education, การจัดการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2.ศึกษาดูงานโรงเรยีนที่มีการ 
ปฏิบัติที่ดี  
3.นิเทศ ติดตาม ผลการน้าความรู ้
ที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงาน 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ตลอดปีการศึกษา  

 

งานพัฒนาบุคลากร  

 

50,000 บาท  

 

7.การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามครผูู้สอน 
ในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน  

 

- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน  

 

1.ประชุมชี แจง และท าความ 
เข้าใจ  
2.วางแผนการนิเทศรายบุคคล  
3.ด าเนินการนเิทศ  
4.สรุปผลการนิเทศ  

ตลอดปีการศึกษา  

 

งานนิเทศการศึกษา กลุ่ม 
บริหารงานวิชาการ  

 

5,000 บาท  

 

 

 
 
 
 



 

8. เครื่องมือทางการบริหารท่ีน ามาใช้ควรมีอะไรบ้าง 

8.3 แผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทของครู ปัจจุบัน ความต้องการ วิธีการได้มา 

1. ครูท่ีเป็นข้าราชการ จ านวน 40 คน จ านวน  2 คน รับย้าย/ช่วยราชการ/บรรจุ 
2. ครูท่ีเป็นพนักงานราชการ จ านวน  2 คน จ านวน  -  คน  
2. ครูท่ีเป็นอัตราจ้าง จ านวน  2  คน จ านวน -  คน  
3. ครูภูมิปัญญา จ านวน  -  คน จ านวน  1  คน รับย้าย/ช่วยราชการ/บรรจุ 
4. ครูต่างชาติ จ านวน  -  คน จ านวน  2  คน จัดจ้างจากเงินอุดหนุนตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
5. ครูอื่นๆ 
- ครูธุรการ 
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
- ครูการเงิน 
- ครูพัสดุ 

 
จ านวน  1  คน 
จ านวน -  คน 
จ านวน - คน 
จ านวน - คน 

 
จ านวน -  คน 
จ านวน -  คน 
จ านวน 1 คน 
จ านวน 1 คน 

 

 
 
 
 
 
 



8.4 แผนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม 
กิจกรรม การท า MOU ร่วมกับ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1. การปรับปรุงระบบไฟฟ้า     การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขา
เจริญศิลป์ 

 

2. การปรับปรุงระบบกล้องวงจร
ปิด 

 กสท โทรคมนาคม 
(CAT Telecom) 

    

3. การจัดซื ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

เทศบาลต าบล 
ออนกลาง 

    สพฐ 

4. การปรับปรุงหลักสูตร      สพม. เขต 23 
5. การสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

อบจ. เทศบาล 
และ อบต. 

    สถาบันอุดมศึกษา 
โรงเรียนคู่พัฒนา 

6. การพัฒนาครู      กศจ. สกลนคร 
สพม. เขต 23 
สพฐ 
หน่วยงาน
การศึกษาเอกชน 
โรงเรียนคู่พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 



7. การนิเทศครูผู้สอน      สพม. เขต 23 
สพฐ. 

8. สร้างหอประชุม      สพม. เขต 23 
สพฐ. 

9. จัดซื อครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     สพม. เขต 23 
สพฐ. 

10. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
     - ห้องฉายภาพยนตร์ 
      - อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ
เคร่ืองหนัง 
     - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

     สพม. เขต 23 
สพฐ. 

8.5 หลักสูตรสถานศึกษา 
    ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 

 



9. การประเมินความก้าวหน้าความส าเร็จและการรายงาน 
ต่อสาธารณชน 

 
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกระดับชั น มีทักษะท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ประเมินทักษะ จากการทดสอบ สังเกต และสอบถาม แบบประเมินทักษะท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


