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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
 
 
1. ความเป็นมา 
  
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ภายใต้แนวคิด “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน    
อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ด าเนินการคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยครอบคลุมทุกต าบลในอ าเภอภูเรือ 
ด่านซ้าย และนาแห้ว พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด คือ เป็นโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง  ๆ สามารถรองรับ
การเพ่ิมจ านวนนักเรียนได้ในอนาคต ตลอดจนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่ยินดีให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศด้านการจัด
การศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จดักระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  
 โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ 
บุคลากร จ าแนกเป็น 3 ด้านส าคัญ คือ โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ดังนี้ 

 

  โครงการ    
  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 5 เรื่อง คือ 
 1) ภาวะผู้น า 
 2) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ) 
 3) การบริหารสถานศึกษา 
 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
  

 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คือ 
 1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง และครูมี
ทักษะวิชาชีพ 
 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ 
 3) การจัดการชั้นเรียน 
 4) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ) 
 5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียน
ในชั้นได้เป็นรายบุคคล 
 6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 8) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
  

 ด้านนักเรียน จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 11 เรื่อง คือ 
 1) ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการ 
 2) ทักษะชีวิต (ผ่านกระบวนการลูกเสือ) 
 3) พัฒนาการทางสติปัญญา 
 4) ความฉลาดทางอารมณ ์
 5) ทัศนคต ิ
 6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

7) จบการศึกษา – มีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้องและรอบด้าน) 
8) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 3 ภาษา 1.ไทย 2.อังกฤษ 3.จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/ฝรั่งเศส) 

 9) เด็กเก่ง ICT 
10) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
11) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
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ภาพอนาคตของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่

เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึง
การบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีสมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีความพร้อมทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ  สิ่งอ านวยความสะดวก 
วัสดุครุภัณฑ์ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและการเป็น “โรงเรียน
ของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น การให้บริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
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2. วัตถุประสงค ์
 
 2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียน
การสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 
 

“เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานท้า เน้นย ้าการมีส่วนร่วม” 
 

3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับประถมศึกษา อย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน เป็นโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้ 
 3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 

และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน  
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 3.2.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม  
มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชนได้ 

 3.2.4 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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4. มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1. ด้าน
ปัจจัย 

1.1 บุคลากร 
    1) ผู้บริหาร 

1. มีความมุ่งมั่น ศรัทธา และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. มีภาวะผู้น า 
3. มีทักษะการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
5. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     2) ครู 1. มีครูครบชั้น/ครบวิชาเอก 
2. มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. รักและเมตตาต่อศิษย ์
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อบุคคลโดยทั่วไป  

     3) องค์คณะบุคคล 1. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีองค์กร เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
การพัฒนาโรงเรียน 

 1.2 งบประมาณ 1. มีแผนการใช้งบประมาณ 
2. มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
3. มีงบประมาณเพียงพอและใช้จ่ายอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
4. มีการด าเนินการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการใช้งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ 

 1.3 วัสดุ อุปกรณ์ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และทันสมัย 
2. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
3. มีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษต่าง ๆ เพียงพอ 
4. มีศูนย์ฝึกทักษะด้านอาชีพ 

2. ด้าน
กระบวนการ 

2.1 กระบวนการบริหาร 1. ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวช้ีวัด  
ที่สอดคล้องกัน 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน และเรียนจนจบ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 2.2 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
1. มีหลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุง และพัฒนา 
2. มีหลักสูตรที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน หรือทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning/STEM 
Education และวิทยาการค านวณ 
4. ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
6. ใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 2.3 กระบวนการนิเทศและ
ติดตามประเมินผล 

1. มีการนิเทศภายในตามแผนที่ก าหนด 
2. มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน 
3. มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้าน
ผลผลิต 
 

3.1 ความรู ้ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3. ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษา 

 3.2 ทักษะ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และปลอดภัย 
2. ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพท่ีตรงกับความถนัด และความสนใจ 
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ การสื่อสาร และการใช้ภาษา 
4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกทาง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
5. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

 3.3 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร                             
และค่านิยม 12 ประการ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมที่ดี 

4. ด้าน
ผลลัพธ์ 

4.1 ผู้เรยีนเป็นคนดี  
คนเก่ง มีความสุข และมีงาน
ท า 

1. มีค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
3. มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และทักษะ
กระบวนการคิด 
4. สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
6. สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 4.2 โรงเรยีนเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
วิชาชีพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
2. ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 
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5. แผนการด าเนินงาน ปี 2562 – 2563  
 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

 โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ประชุมจัดท าข้อมูลที่มีความจ าเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน 
2. สรุปข้อมูลโรงเรียนที่ของบประมาณด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจถึงความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้หน่วยงาน
ของแต่ละกระทรวงที่จัดท า MOUทราบและ
ด าเนินการ 
4. ร่วมด าเนินการของแต่ละกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

1. ส ารวจความจ าเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน 
2. ตรวจสอบข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน 
3. สรุปข้อมูลโรงเรียนที่ของบประมาณด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
4. ประชุมชี้แจงความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
โรงเรียนให้หน่วยงานของแต่ละกระทรวงที่จัดท า MOU
ทราบและด าเนินการพัฒนา 
5. แจ้งหน่วยงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 
6. ก ากับ ติดตามช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของแต่ละกระทรวง 

 
ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา (ด้านบุคลากร)  

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สรุปแผนบุคลากรของโรงเรียน 
2. ยื่นความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกสอนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาสาสมัคร
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา มาช่วยสอน 
3. จัดท าโครงการครูอาสา นิเทศอาสา 
ช่วยเหลือโรงเรียน 
4. แจ้งความประสงค์ของโรงเรียนด้านบุคลากร
ให้ สพท. เพ่ือน าเสนอต่อกระทรวงที่จัดท า 
MOU เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ 
5. ประสาน สพท. ในการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย อัตราก าลัง 
6. ผู้บริหารและครูรับการพัฒนาความรู้และ
กระบวนการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โดยผ่านโครงการที่ 
สพฐ. ด าเนินการ 

1. สรุปแผนบุคลากรของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 
2. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่มีความ
ประสงค์ขอนักศึกษาฝึกสอนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาสาสมัครชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
มาช่วยสอน 
3. จัดท าโครงการครูอาสา นิเทศอาสา ช่วยเหลือโรงเรียน 
4. แจ้งความประสงค์ของโรงเรียนด้านบุคลากรให้ 
กระทรวงที่จัดท า MOU เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ 
5 .ประสาน สพร. สพฐ. ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
อัตราก าลัง 
6. แจ้งโรงเรียนให้ผู้บริหารและครูรับการพัฒนาความรู้
และกระบวนการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ โดยผ่านโครงการที่ สพฐ. ด าเนินการ 
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ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  (ด้านงบประมาณ) 
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. โรงเรียนสรุปและวิธีการได้มาของ
งบประมาณท่ีจะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2. โรงเรียนจัดท าค าของบประมาณที่จะ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
3. รวบรวมรายละเอียดงบประมาณที่จะ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เสนอ สพท. 

1. แจ้งโรงเรียนให้สรุปและวิธกีารได้มาของงบประมาณแต่ละ
โรงเรียน ที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
2. แจ้งโรงเรียนจัดท าค าของบประมาณแต่ละโรงเรียนที่จะ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
3. สรุปงบประมาณของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลใน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
4. รวบรวมรายละเอียดงบประมาณแต่ละโรงเรียนที่จะ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เสนอ สพฐ. 

 
ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  (ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์) 

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สรุปความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ส่ง 
สพท. 
2. ประสานหน่วยงาน เอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียนต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน 
3. โรงเรียนใช้สื่อ E – library  DLTV  DLIT  
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

1. แจ้งโรงเรียนสรุปความต้องการจ าเป็นของแต่ละโรงเรียน  
2. ประสานหน่วยงาน เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนต่าง ๆ  
ให้การสนับสนุน 
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้สื่อ E – library  DLTV  DLIT  
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

 
ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  (ด้านบริหารจัดการ) 

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ด าเนินการบูรณาการโครงการที่สนับสนุน
โรงเรียน 
2. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
3. ด าเนินการวิจัย บริหารจัดการชั้นเรียน 
บริหารการเรียนการสอน 
4. ด าเนินการนิเทศภายใน 
5. ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
6. รับการประเมินออนไลน์ระยะท่ี 3 
7. รับการสอบ NT, O-NET ก่อนเรียน 
8. แผนประชาสัมพันธ์ 

1. บูรณาการโครงการที่สนับสนุนโรงเรียน 
2. จัดให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร 
3. ส่งเสริมการวิจัย บริหารจดัการชั้นเรียน บริหารการเรียน
การสอน 
4. ส่งเสริมการนิเทศภายใน 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียน 
6. ประเมินออนไลน์ระยะที่ 3 
7. แจ้งโรงเรียนด าเนินการสอบ NT,  O-NET ก่อนเรียน 
8. แผนประชาสัมพันธ์ 
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ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  (สื่อออนไลน์  สื่อสิ่งพิมพ์) 
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ออกรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. อย่างน้อย               
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2 .ประชาสัมพันธ์ใน Obec line อย่างน้อย               
เดือนละ 1 ครั้ง 
3. ประชาสัมพันธ์ Obec  News  อย่างน้อย                
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. ลงข่าวประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ  
5 .ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพฐ.  เว็บไซต์
โครงการ  และเว็บไซต์ของ สพท. 
6. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook  โครงการ  สพท. 
และโรงเรียน 
7. ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  รายการทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับ   

1. ออกรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. อย่างน้อย             
เดือนละ 1 ครั้ง 
2. ประชาสัมพันธ์ใน Obec line อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
3. ประชาสัมพันธ์ Obec News อย่างน้อย             
เดือนละ 1 ครั้ง 
4. ลงข่าวประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ  
5. ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพฐ. เว็บไซต์
โครงการ  และเว็บไซต์ของ สพท. 
6. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โครงการ สพท.  
7. ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  รายการทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับ   

 
 

ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. เอกชน : เชิญชวนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
และจัดท าบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2. บ้าน/ชุมชน : เชิญชวนใหชุ้มชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล เริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายจาก
ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด  
3. วัด : เชิญชวนให้มี่วนร่วมในการช่วยเหลือและ
พัฒนาโรงเรียน โดยการระดมทุนสนับสนุนการ
เรียนการสอน อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และ
อ่ืน ๆ  
4. รัฐ : จัดท า MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
5. โรงเรียน : สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกระหว่างโรงเรียน
กับโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มโรงเรียน  
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เอกชน : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและจัดท า
บันทึกข้อตกลง เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
2. บ้าน/ชุมชน : ส่งเสริมให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายจากครอบครัว 
ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
3. วัด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและ
พัฒนาโรงเรียน โดยการระดมทุนสนับสนุนการเรียน
การสอน อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และอ่ืน ๆ  
4. รัฐ : จัดท า MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
5. โรงเรียน : ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียนกับกลุ่ม
โรงเรียน  ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 



คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป. เลย เขต 3 

 11 

6. การด าเนินการที่ผ่านมา 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  วันที่ 27-29  มกราคม 2562   
ณ โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร   
 

กิจกรรมที่ 

1 

กิจกรรมที่ 

2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ  
(ศึกษานิเทศก์) วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมที่ 

3 

การประชุมผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ขยายผลการจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ  โดยจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  ส าหรับผู้บริหารโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  
ณ  ห้องประชุมภูลมโล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

กิจกรรมที่ 

4 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล                                                              
ระหว่างวันที่  25 – 27  กุมภาพันธ์  2562  ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัด
ขอนแก่น  ส าหรับผู้บริหาร  จ านวน  21 คน  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

กิจกรรมที่ 

5 

การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ระยะที่ 1   ด้วยระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่ 9 มีนาคม  
2562  ประกอบด้วย  1)  โรงเรียนก าหนดผลลัพธ์  (Outcome)  ที่ระบุถึงการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  (10 ขั้นตอน)  และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ ที่มุ่งให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  2)  การด าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา      
(ในปีที่ผ่านมา)  3)  การด าเนินการเตรียมความพร้อมของจ านวนครูตามที่ด าเนินการ/
ที่มา  (7 วิธี)  ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    
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6. การด าเนินการทีผ่่านมา (ตอ่)  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 

6 

การประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบแรก                     
ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีโรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับต าบล  อ าเภอ และจังหวัด  เข้าร่วมโครงการ 21 
โรงเรียน  ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบที่ 1  จ านวน  
17  โรงเรียน  ไม่มีรายชื่อในประกาศ  จ านวน 4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านนาทอง      
บ้านหนองผือ  บ้านนาหมูม่น  และบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 
 

กิจกรรมที่ 

7 

การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ระยะที่ 2   ด้วยระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่  19  มีนาคม  2562  ถึงวันที่          
8  เมษายน  2562  ประกอบด้วย  1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       
2)  การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3)  การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ                 
4)  การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 

กิจกรรมที่ 

8 

การประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียนในสังกัด 
เข้าร่วมประชุม ในวันที่  26  เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.             
ณ  ห้องประชุมภูลมโล สรุปผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 

9 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ตามแผนด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน 
2562)  เพื่อดูแลการขับเคลื่อนโครงการตามแผนการด าเนินงานในแต่ละด้านให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 

10 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบที่ 2                        
ซึ่งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีโรงเรียนได้รับการ
ประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบท่ี 2  จ านวน  4  โรงเรียน  
ได้แก่  โรงเรียนบ้านนาทอง  บ้านหนองผือ บ้านนาหมูม่น                                
และบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 
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6. การด าเนินการที่ผ่านมา (ตอ่)  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งตั้งประธานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและคณะท างานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
มีผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้  1) ประธานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้แก่  นายยุทธพงษ์  ทองหล้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
2) คณะท างานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นประธานคณะกรรมการ  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกคน  ศึกษานิเทศก์
ทุกคน และนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน  เป็นกรรมการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมที่ 

11 

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ          
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                                                                          
ผู้บริหาร  พร้อมด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์              
รวมโรงเรียนละ 4 คน  ในวันที่ 28-29  กรกฎาคม 2562 

กิจกรรมที่ 

12 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ภายใต้โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าร่องโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เขตพ้ืนที่ละ 3  
โรงเรียน  โรงเรียนละ 10,000  บาท ด าเนินโครงการสร้างจิตส านึก และความรู้ใน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562  โดยโรงเรียนน าร่อง
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    
เขต 3  ได้แก่   
 1.  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
 2.  โรงเรียนบ้านทับก่ี 
 3.  โรงเรียนบ้านหนองบง 
 

กิจกรรมที่ 

13 

แผนของบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าแผนของบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยรวบรวม  สรปุความต้องการพัฒนาของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด  ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภายใน วันที่  20 สิงหาคม 2562    

กิจกรรมที่ 

10 
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7. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  แบ่งเป็น ระยะ  ดังนี้  

 
 
 

 การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ระยะที่ 1 ด้วยระบบออนไลน์  
ประกอบด้วย  1)  โรงเรียนก าหนดผลลัพธ์  (Outcome)  ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(10 ขั้นตอน)  และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  องค์ประกอบของแผน  
10 ขั้นตอน  2)  การด าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  (ในปีที่ผ่านมา)  3)  การด าเนินการเตรียม
ความพร้อมของจ านวนครูตามที่ด าเนินการ/ที่มา  (7 วิธี)  ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    
 
 
 
 การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 2 ด้วยระบบออนไลน์  
ระหว่างวันที่  19  มีนาคม  2562  ถึงวันที่   8  เมษายน  2562  ประกอบด้วย  1)  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  2)  การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3)  การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  4)  การด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
 
 
 
 การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียน  ตามตัวชี้วัดรายปี  ประเมินรายชั้นตั้งแต่
ระดับปฐมวัย,  ป.1 – ป.6 ประเมินพัฒนาการนักเรียน  3  ด้าน  คือ 1) ทักษะวิชาการ/ทักษะการเรียนรู้     
2)  ทักษะชีวิต 3)  ทักษะอาชีพ/ทักษะการท างาน  
 
 
 
  

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน 4 ด้าน  คือ  นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  
โรงเรียน  โดยแบบประเมินทางออนไลน์จาก สพฐ. 
 
 
 
 

 ระยะที่ 5  ประเมินความส าเร็จและความก้าวหน้า ประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 4 ด้านคือ  1) ด้านปัจจัย  2) ด้านกระบวนการ  3) ด้านความรู้/ทักษะ  4) ด้านผลลัพธ์ 

 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 

ระยะที่ 4 

ระยะที่ 5 
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8. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว 
 
 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1 
 
 
  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2562 โดยเกณฑ์การประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1. แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จะต้องมีองค์ประกอบ 10 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
   1) ท าไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   2) เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลคืออะไร 
   3) โจทย์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 
   4) คุณภาพของโรงเรียนควรเป็นอย่างไร Outcome และ Output 
   5) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
   6) กระบวนการในด าเนินการควรท าอย่างไร 
   7) เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอะไรบ้างหรือด้านใดบ้าง จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   8) เครื่องมือการบริหารที่น ามาใช้ควรมีอะไรบ้าง 
   9) การประเมินความก้าวหน้า ความพร้อมและความส าเร็จ 
   10) จ าก าหนด Time Line อย่างไร 

  2. โรงเรียนทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (10 ขั้นตอน) 

  3. การเตรียมความพร้อมของด้านจ านวนครูให้มีครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ 
และครบเฉพาะทาง ให้น า 7 วิธีการ ได้แก่ 
   1) ครูเดิมในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   2) ครูที่ย้ายหรือมาช่วยราชการจากโรงเรียนในต าบลเดียวกัน 
   3) ครูอัตราจ้างที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น ๆ 
   4) ครูจิตอาสา 
   5) ครูภูมิปัญญาหรือครูจากสถานประกอบการ (วิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้าน) 
   6) DLTV 
   7) YouTube 
 โดยมีการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1   อยู่ใน
โรงเรียนที่มีความพร้อมมาก 
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กิจกรรมที่ 2 ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ระยะที่ 2 
  
 
 การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 19 มีนาคม – 8 เมษายน 2562 ก าหนดเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาในสังกัดออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2) การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3) การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 4) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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   ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 1.1 มีแผนงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 1.2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  จ านวน 21 
โรงเรียน 
 1.3 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 1.4 มีแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพ บรรลุตาม
เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียน ทราบนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้เกณฑ์
การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 10 ขั้นตอน 
สู่การปฏิบัติ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและสามารถน าไปขยายผลให้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือผู้เกี่ยวข้องได้ 
 1.6 ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลผลิต ด้านผลลัพธ์  
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9. แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
 
 

การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  จึงก าหนดแผนการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ดังนี้      
 
 
 
 
 ประกอบด้วย 
  1) อาคารสถานที่  อาคารเรียน  อาคารประกอบ 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมให้อาคารสถานที ่ อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบให้เพียงพอ  สะอาด  แข็งแรง  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2) ระบบสาธารณูปโภค 
  โรงเรียนมี ระบบสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปาในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
  3) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 
  4) ระบบการป้องกันและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน  
  โรงเรียนมีมาตรการระบบการป้องกันและระบบความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  โดยมี
การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้ได้เป็นปัจจุบัน 
  5) โภชนาการและสุขภาพ 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  6) สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้พิการ หรือผู้มีความต้องการพิเศษ เช่น ทางลาด  ห้องน้ า
ส าหรับคนพิการ 
  7) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โรงเรียนมีระบบ internet ให้บริการ ทั้ง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  การจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านเวปไซส์ของโรงเรียน 
แอฟพลิชั่น line และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ประกอบด้วย  

 1) ภาวะผู้น า 
 2) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา คือ  ไทย/อังกฤษ) 
 3) การบริหารสถานศึกษา 
 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ใช้หลักการท างานแบบกัลยาณมิตร มีกระบวนการท างาน

อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ PDCA 
 5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 ประกอบด้วย 

 1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรธุรการ และนักการภารโรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ 

 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 3) การจัดการชั้นเรียน 
 4) ภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) 
 5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู มีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียน

ในชั้นได้เป็นรายบุคคลมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี มีการ
คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ออกเยี่ยมบ้านเพ่ือรับทราบปัญหา 

 6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 8) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ตามองค์ประกอบ ดังนี้  

 1) ความเป็นพลเมืองดี  (Moral  Quotient)  ตามค่านิยม  12  ประการ 
 2) ทักษะชีวิต (ผ่านกระบวนการลูกเสือ) 
 3) พัฒนาการทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) 
 4) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
 5) ทัศนคติ (Attitude) 
 6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 
 7) จบการศึกษา-มีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้องและ

รอบด้าน) 
 8) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 4 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น/เกาหลี/ฝรั่งเศส) 
 9) เด็กเก่ง ICT 
 10) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 11) รักการเรียนรู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 นักเรียน 
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เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนา 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างสม่ าเสมอ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมการ
พัฒนา 



คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป. เลย เขต 3 

 22 

 
 
        ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 
 1. เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน จ านวน 21 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 3,291 คน 
จ านวนผู้บริหารและครู 234 คน มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน ลดความเหลื่อมล้ า
ให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 

 2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 นักเรียนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทั กษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ที่เน้นการยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคมให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ข้อ 4 การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ โดยรัฐมีหลักประกัน  
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอนคลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เน้นการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
 2.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พัฒนาด้านวิชาการ การเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 2.4 เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การยอมรับโรงเรียน และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่เน้นการพัฒนาที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการในระดับท้องถิ่นเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เตรียมความพร้อมของประชากรไทยให้มีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 
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ภาคผนวก 
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เครื่องมือนิเทศ ติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
................................................................................ 

 
องค์ประกอบ ประเด็นนิเทศ การ

ด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการ/

วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

ด้านที่ 1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

(โรงเรียน) 

1. อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  

  1.1 อาคารเรียนทุกอาคาร แข็งแรง 
อยู่ในสภาพพร้อมเรียน  

   

   1.2 อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด 
มีบรรยากาศเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน  

   

   1.3 อาคารประกอบทุกอาคาร 
แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

   

   1.4 อาคารประกอบทุกอาคาร 
สะอาด  

   

   1.5 ห้องน้ าทุกห้องสะอาด     

   1.6 ห้องน้ าทุกห้องน้ าไหลสะดวก     

   1.7 ห้องน้ ามีอ่างล้างมือ อย่าง
น้อย 1 ที่ 

   

   1.8 ป้ายโรงเรียนชัดเจน    

   1.9 ป้ายและรั้วโรงเรียนมสีีสัน
สดใส  

   

2. สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

  2.1 สนามฟุตบอลมาตรฐาน พร้อม
ใช้งาน 

   

  2.2 สนามตะกร้อมาตรฐาน พร้อม
ใช้งาน 

   



คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป. เลย เขต 3 

 25 

องค์ประกอบ ประเด็นนิเทศ การ
ด าเนินการ 

แนวทางการด าเนินการ/
วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

  2.3 สนามวอลเลย์บอลมาตรฐาน 
พร้อมใช้งาน 

   

  2.4 สนามกีฬาอ่ืน ๆ มาตรฐาน
พร้อมใช้งาน (ระบุ
.......................................) 

   

  2.5. มีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 
พร้อมใช้งาน และปลอดภัย ไม่มีความ
เสี่ยง 

   

3. เทคโนโลยี 

   3.1 ระบบอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียนใช้งานได้ดี 

   

   3.2 มีจอโปรเจคเตอร์หรือ
จอโทรทัศน์ครบทุกห้องเรียนและใช้
งานได้ดี 

   

   3 . 3 .  มี ค อม พิ ว เ ต อ ร์ ป ร ะ จ า
ห้องเรียน อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง  

   

4. ห้องปฏิบัติการหรือห้องพิเศษอ่ืน ๆ   

   4.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และเปิดใช้ทุกวัน 

   

   4.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สะอาดพร้อมใช้งาน 

   

   4.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สะอาด พร้อมใช้งาน 

   

   4.4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
สะอาด พร้อมใช้งาน 

   

   4.5 ห้องประชุมของโรงเรียน
สะอาด พร้อมใช้งาน 
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องค์ประกอบ ประเด็นนิเทศ การ
ด าเนินการ 

แนวทางการด าเนินการ/
วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

   4.5 มีศูนย์ฝึกทักษะด้านอาชีพ 
อย่างน้อย 1 จุด เช่น ตัดผม, ปลูกผัก
, ค้าขาย (สหกรณ์) เป็นต้น 

   

ด้านที่ 2 

ผู้บริหาร 

1 .  มี ค ว ามมุ่ ง มั่ น  ศ รั ท ธ า  แล ะ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

   

2. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัด
การศึกษาในสถานการณ์ไม่ปกติได้
อย่างราบรื่น เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา 
2019 

   

3. มีทักษะการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  คือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   

4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เบื้องต้นในการบริหารงาน 

   

5. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การอบรม การเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

   

6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   

7. มีแผนการนิเทศติดตามภายใน
โรงเรียน และมีการนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

8. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและ
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ
จัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
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องค์ประกอบ ประเด็นนิเทศ การ
ด าเนินการ 

แนวทางการด าเนินการ/
วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

ด้านที่ 3 

ครู 

1. มีครูประจ าชั้นครบทุกห้องเรียน    

2. มีครูวิชาเอก อย่างน้อยวิชาละ 1 คน  

   2.1 คณิตศาสตร์    

   2.2 วิทยาศาสตร์    

   2.3 ภาษาไทย    

   2.4 ภาษาอังกฤษ    

3. มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  

   3.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ    

   3.2 นักการภารโรงหรือช่างไฟฟ้า
หรือช่างครุภัณฑ์ 

   

4. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

   

5. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง เช่น การ
อบรม การสัมมนาทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

   

6. มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  

   

7. ใช้กระบวนการ PLC หรือ
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

   

8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หรือ Active Learning 

   

9. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้  
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วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

10. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   10.1 บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน    

   10.2 มีทะเบียนประวัตินักเรียน    

   10.3 ปพ. 5    

   10.4 ปพ.6     

ด้านที่ 4  

ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตร 

   

2. นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี  

   2.1 นักเรียนชั้น ป.1-3 สามารถ
ใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรม 
Microsoft Word) ได้อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

   

    2.2 นักเรียนชั้น ป.4-6 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และค้นหา
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง (Google หรือ 
Search Engine ต่าง ๆ) ร้อยละ 
100  

   

    2.3 นักเรียนชั้น ม.1-3 (โรงเรียน
ขยายโอกาส) สามารถเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ อย่างน้อย
ร้อยละ 80  

   

3. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษา อย่าง
น้อย  2 ภาษา และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้ 

   

4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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วิธีการ/หลักฐาน 

มี ไม่มี 

5. นักเรียนมพัีฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

   

6. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือสามารถประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว ในกรณีไม่ศึกษาต่อ 
(จบชั้น ม.3)  
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