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โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถมแผนกประถม--มัธยมมัธยม  
เลขท่ี ๒๖๓/๑ หมู่ ๔ ต ำบลริมกก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 

ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีส ำนกังำนศึกษำธิกำร จงัหวดัเชียงรำย 
รหสัสถำนศึกษำ ๕๗๑๐๐๑๔๕ 

  
  
  
  

  
  
  
  

ส านักงานคณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ   
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ค าน า 

 โรงเรียนมำรียรั์กษ์เชียงรำย แผนกประถม -มัธยมได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 จำกกำร           

มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย และเป็นกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ                 

แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกำรด ำเนินงำนนั้นอำจมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน            

แต่หลกัใหญ่ใจควำมในกำรด ำเนินงำนนั้น จะเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ไดก้  ำหนดไว ้โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำร

พฒันำผูเ้รียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ตำมจุดเน้นของสสถำนศึกษำ  และ

สถำนศึกษำจะมีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็น

ขอ้สนเทศส ำหรับกำรพฒันำแผนพฒันำคุณภำพ ในช่วงระยะต่อไป 

 

       นำงสำวมณฑินี   นำมบุญ 
            ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย 
          แผนกประถม-มธัยม 
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สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
 1. ประวตัิ / ควำมเป็นมำของโรงเรียน 1 
 2. ขอ้มูลครู บุคลำกร และขอ้มูลนกัเรียน 1  
 3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 3 
 4. อำคำรเรียน อำคำรประกอบ หอ้งเรียน หอ้งประกอบ 4 
 5. โครงสร้ำงกำรบริหำร 5 
 6. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  6 
 7. ควำมส ำเร็จในกำรจดักำรศึกษำ 6 
 8. อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 7 
 9. ทรัพยำกรและงบประมำณ 8 
 10. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 10 
 11. ผลกำรประเมินพฒันำกำรและผลกำรทดสอบ 12 
   

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1. ผลกำรวเิครำะห์สภำพปัจจุบนั ปัญหำ (SWOT)  16 
 2. วสิัยทศัน์ 20 
 3. พนัธกิจ 20  
 4. เป้ำหมำย 21 
  5. กลยทุธข์องโรงเรียน 22 
 

ส่วนที่ 3 การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
 กลยทุธท์ี่ 1 พฒันำคุณภำพผูเ้รียน 23 
 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันำคุณภำพผูบ้ริหำร และครูผูส้อน 24 
 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 25 
 กลยทุธท์ี่ 4 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 26 
 กลยทุธท์ี่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 26 
   

ส่วนที่ 4 การก าหนดผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 กลยทุธท์ี่ 1 พฒันำคุณภำพผูเ้รียน 27 
 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันำคุณภำพผูบ้ริหำร และครูผูส้อน 29 
 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 30 
 กลยทุธท์ี่ 4 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 32 
 กลยทุธท์ี่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 33 
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สารบัญ ( ต่อ ) 
 หน้า 
ส่วนที่ 5 แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวชิาการ 
 1. สถำนศึกษำ หน่วยงำน หรือสถำบนัอุดมศึกษำ 34 
 2. ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 34 
 3. แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 34 
ส่วนที่ 6 การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1. ผูรั้บใบอนุญำต 35 
 2. ผูจ้ดักำร 35 
 3. ผูอ้  ำนวยกำร 35 
 4. ครู 36 
 5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 36 
 6. นกัเรียน 37 
 7. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 37 
 8. บิดำ มำรดำ ผูป้กครอง 37 
 9. องคก์ร ชุมชน และทอ้งถ่ิน 38 
ส่วนที่ 7 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 กลยทุธท์ี่ 1 พฒันำคุณภำพผูเ้รียน 39 
 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันำคุณภำพผูบ้ริหำร และครูผูส้อน 40 
 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 41 
 กลยทุธท์ี่ 4 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 42 
 กลยทุธท์ี่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 42 
ส่วนที่ 8 การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 ดำ้นคุณภำพผูเ้รียน (นกัเรียน) 43 
 ดำ้นกำรเรียนกำรสอน (ดำ้นครู) 43 
 ดำ้นกำรบริหำรจดักำร (ผูบ้ริหำร) 44 
 
ภาคผนวก  
 - ส ำเนำค ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนจดัท ำแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 - บนัทึกเห็นชอบแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1. ประวตัิ / ความเป็นมาของโรงเรียน 
 

  ช่ือโรงเรียนโรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย แผนกประถม-มธัยม ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 263/1 หมู่ 4 ต ำบลริมกก 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย รหัสไปรษณีย ์57100 หมำยเลขโทรศพัท์ 0-5375-0891 โทรสำร 0-5375-
0892 Website : www.mareerukchiangrai.net เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำ          
ปีที่ 6 มีเน้ือที่ 3 ไร่ 200 ตำรำงวำ  เขตพื้นที่บริกำร อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย ก่อตั้งเม่ือปีกำรศึกษำ 
2547 ตำมใบอนุญำตเลขที่ 04/2547 ลงวนัที่ 26 พฤษภำคม 2547 ผูบ้ริหำรประกอบดว้ย  
 

นายมัณฑนะ  นามบุญ  วฒิุกำรศึกษำ ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำ บริหำรธุรกิจ 
                         ด ำรงต ำแหน่งผูรั้บใบอนุญำตเม่ือปีกำรศึกษำ  2547 จนถึงปัจจุบนั 

นายวชิรา  นามบุญ   วฒิุกำรศึกษำ ครุศำสตรบณัฑิต สำขำ อุตสำหกรรมศิลป์   

  ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรเม่ือปีกำรศึกษำ  2547 จนถึงปัจจุบนั 

นางสาวมณฑินี  นามบุญ วฒิุกำรศึกษำศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำจิตวทิยำกำรศึกษำ 
      ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเม่ือปีกำรศึกษำ  2547 จนถึงปัจจุบนั 
 

2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
 

 2.1 ข้อมูลครู / บุคลากร (ขอ้มูล ณ ปีกำรศึกษำ 2558) 
  

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์

สอน 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี 

1 นำยมณัฑนะ      นำมบุญ 40 14 ศศ.ม บริหำรธุรกิจ ผูบ้ริหำร 50 
2 นำยวชิรำ            นำมบุญ 64 40 คบ. อุตสำหกรรมศิลป์ ผูบ้ริหำร 30 

3 นำงสำวมณฑินี   นามบุญ 37 12 ศษ.ม จิตวิทยำแนะแนว ผูบ้ริหำร 30 

4 นำงสถิรำ            นำมบุญ 34 12 ศษ.ม ภำษำองักฤษ องักฤษ 30 

5 นำยพิเชษฐ         ปัญโญ 55 37 คบ. จิตวิทยำแนะแนว องักฤษ 20 

6 นำงยพุำ             กำวิชยั 33 10 คบ. กำรประถมศึกษำ สังคมศึกษำ 22 

7 นำงนิตยำ           กำวิละ 37 10 คบ. กำรประถมศึกษำ ภำษำไทย 22 

8 นำยธีระวฒัน์    ทิพเนตร 34 10 คบ. พลศึกษำ พลศึกษำ/อำเซียน 20 

9 นำยอ ำนำจ        ค ำลือ 35 10 คม. กำรวิจยัและประเมินผลกำรศึกษำ พลศึกษำ/อำเซียน 40 

10 นำยดนยั           ปะทะนมปีย ์ 40 10 ศษ.บ นิเทศศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 22 

11 นำยภูษิต          เกตุพระจนัทร์ 36 8 คบ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 24 

12 นำงอ ำพนัธ์       ริยะเทน 32 7 คบ. ภำษำองักฤษ องักฤษ 56 

13 น.ส.กำญจนำ  เบญจรงคพนัธ ์ 32 8 ศษ.บ ภำษำองักฤษ องักฤษ 24 

14 นำยองัคำร        รัศมี 36 7 วท.บ เทคโนโลยอุีตสำหกรรม คอมพิวเตอร์ 22 

http://www.mareerukchiangrai.net/
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์

สอน 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี 

15 น.ส.นิตยำ         ธุวะค ำ 37 7 ศษ.บ กำรสอนภำษำฝร่ังเศส องักฤษ 24 

16 นำงธนิกำ          แคแดง 29 6 คบ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 32 

17 น.ส.อญัชลี         สุวรรณภำ 29 5 ศศ.บ ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร ภำษำไทย 128 

18 น.ส.วิภำภรณ์     อนนัต ์ 30 4 ศศ.บ สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 32 

19 นำยอฐัพงษ ์      ทำนอ้ย 26 4 ศศ.บ ดุริยำงคศำสตร์ ดนตรี 56 

20 น.ส.พิมพกัตร์    แป้นเกิด 26 4 วท.บ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 22 

21 น.ส.ปนิดำ         สำยวงคเ์ป้ีย 26 4 วท.บ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 22 

22 น.ส.อรัญญำ      บุญกวำ้ง 28 4 ศษ.บ กำรสอนภำษำฝร่ังเศส องักฤษ 64 

23 น.ส.ปภำวดี        ไพรบึง 27 4 ศษ.บ พฒันำสังคม งำนธุรกำร 56 

24 น.ส.กรรณิกำ    หม่ืนแปง 28 4 คบ. ภำษำไทย ภำษำไทย 64 

25 น.ส.สลีรัตน์      สุขถำวร 29 3 ศศ.บ ภำษำญ่ีปุ่น ภำษำญ่ีปุ่น 40 

26 น.ส.ศิริพร         เมืองโคตร 26 3 อบ. ภำษำญ่ีปุ่น ภำษำญ่ีปุ่น 64 

27 น.ส.ผกำมำส     พุทธรินทร์ 27 3 ศศ.บ จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ ์ ศิลปะ 64 

28 น.ส.ชมพูนุท    สุรังคมณีสิน 27 2 ศศ.บ ภำษำองักฤษ องักฤษ 56 
29 น.ส.นิพิชฌฌ์ำ    สำใจ 25 1 คบ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 22 

30 Teacher Harry  Soe myint 67 14 ป.ตรี Eletrical Enginerring องักฤษ 20 

31 Teacher Ryan  cagoco 31 5 ป.ตรี Accounting  องักฤษ 20 
 
 

 จ ำนวนครูที่สอนวชิำตรงเอก 25 คน คิดเป็นร้อยละ89.29 
 จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนดั 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 
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 2.2 ข้อมูลนักเรียน (ขอ้มูล ณ  วนัที่ 10 มิถุนำยน 2558) 
  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่  

ชาย หญงิ ต่อห้อง 

ป.1 2 41 39 80 38 : 1 

ป.2 2 38 42 80 37 : 1 

ป.3 2 39 38 77 40 : 1 

ป.4 2 33 42 75 37 : 1 

ป.5 2 38 41 79 34 : 1 

ป.6 2 41 28 69 25 : 1 

รวมทั้งหมด 12 230 230 460  

 
3. แผนทีต่ั้งของโรงเรียน 
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
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5. โครงสร้างการบริหาร 
  โรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย แผนกประถม - มธัยม แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 6 ฝ่ำย ได้แก่ 
ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยธุรกำร  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  ฝ่ำยบุคลำกร ฝ่ำยสัมพนัธ์ชุมชน และฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ผูบ้ริหำร     
ยดึหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบ  กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School-Based Management 
Process) 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย 

(ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550) 

 
 
   
 

 
 
 
  
 

 

งานวชิาการ 

 

งานธุรการ งำนกจิกำร

นกัเรียน 

งานอาคารสถานที่ 

งานบุคลากร 

งานสัมพนัธ์ชุมชน 
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6. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 1. หอ้งเรียน    จ ำนวน 1 หอ้ง  
 2. หอ้งพยำบำล    จ ำนวน 1 หอ้ง 
 3. หอ้งปฏิบตัิกำรทำงวทิยำศำสตร์  จ ำนวน 1 หอ้ง 
 4. หอ้งปฏิบตัิกำรทำงภำษำ  จ ำนวน 1 หอ้ง 
 5. หอ้งคอมพวิเตอร์    จ ำนวน 40 เคร่ือง 
 6. หอ้งประชุม    จ ำนวน 2 หอ้ง 
 7. หอ้งสมุด    จ ำนวน 1 หอ้ง 
 8. หอ้งอำเซียน    จ ำนวน 1 หอ้ง 
 9. หอ้งพกัครู    จ ำนวน 2 หอ้ง 
 10. โรงอำหำร     จ ำนวน 2 แห่ง 
 11. สนำมกีฬำมีหลงัคำ ขนำด 15 x 25 เมตร  จ ำนวน 1 สนำม 
 

7. ความส าเร็จในการจดัการศึกษา 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา - รำงวลัเหรียญเงิน สถำนศึกษำท่ีมีผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ (O-NET) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 - 2559 ระดบัเหรียญเงิน 
- รำงวลัโรงเรียนมำรตรฐำนสำกล 
ระดบัประเทศ (ระดบัเหรียญเงิน) 

- สช. 
 
 
- สช. 

ผู้บริหาร 
 - นำงสถิรำ     นำมบุญ 

 
- รำงวลัผูบ้ริหำรดีเด่น โรงเรียนเอกชนจงัหวดั
เชียงรำย 

 
- สช.  

ครู 
1. น.ส.นิตยำ  ธุวะค ำ 
2. น.ส.วิภำภรณ์  อนนัต ์
3. น.ส.อรัญญำ  บุญกวำ้ง 
4. นำยอ ำนำจ   ค  ำลือ 
5. น.ส.อญัชลี  สุวรรณภำ 

 
- รำงวลัหน่ึงแสนครูดี 
- รำงวลัหน่ึงแสนครูดี 
- รำงวลัหน่ึงแสนครูดี 
- รำงวลัหน่ึงแสนครูดี 
- รำงวลัหน่ึงแสนครูดี  และ 
- รำงวลัครูผูส้อนดีเด่น ระดบัประถมศึกษำ 
โรงเรียนเอกชนจงัหวดัเชียงรำย 
 
 
 
 

 
- คุรุสภำ 
- คุรุสภำ 
- คุรุสภำ 
- คุรุสภำ 
- คุรุสภำ 
- สมำคมโรงเรียนเอกชนจงัหวดั
เชียงรำย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
 

นักเรียน 
1. ด.ญ.กชววีร์  รังษีชชัวำล 
2. ด.ช.เจษฎำกร  ปำกองวนั 
3. ด.ช.พงษพ์ำดำ  อะโนมำ 
4. ด.ญ.ภคัจิรำพร  โอกำดะ 
5. ด.ช.ธรรมโรจน์  ดว้งนคร 
 
6. ด.ช.คณธชั  คูสุวรรณ 
7. ด.ช.จิรัชชยั   พิสัยเลิศ 
8. ด.ช.เท่ียงธรรม  เถินมงคล 
9. ด.ญ.ศมนกนก  พรหมปลดั 
10. ด.ญ.นวรรณ  ตุย้ต๋ำ 
11. ด.ช.ศุภกำนต ์ ชยัสุข 
 
 
12. ด.ญ.พิชำมญชุ ์ ลำวิชยั 

การสอบแข่งขันทกัษะทางวชิาการ ระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
เหรียญทอง วชิาคณติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง วชิาวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเมนิและพัฒนาสุ่ความเป็นเลศิ 
ทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (TEDET) 
รำงวลัชมเชย ระดบัประเทศ วิชำวิทยำศำสตร์ 

 
 
สพป. เชียงราย เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(สสวท.) 

 

8. อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

 8.1 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   

“ มารีย์รักษ์เด่นภาษา ก้าวหน้าสู่สากล” 
 
 8.2 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“ ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจรัก 3 ภาษา  น าพาความเป็นไทย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
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9. ทรัพยากรและงบประมาณ 
 9.1 แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
    

รายรับ งบประมาณปีการศึกษา รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

1.ค่ำใชจ่้ำยรำยหัว
นักเรียน 

4,500,000 
 

4,600,000 
 

4,700,000 
 

4,800,000 
 

1.เงินเดือนครู + 
ลูกจำ้ง 

9,500,000 
9,700,000 10,000,000 12,000,000 

2.ค่ำธรรมเนียม
พฒันำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2.ค่ำจำ้งประจ ำ 750,000 
770,000 800,000 820,000 

3.อื่นๆ 9,000,000 9,200,000 9,300,000 9,400,000 3.เงินสมทบกองทุนฯ 300,000 340,000 360,000 380,000 

 4.อุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอน 

8,000 
10,000 12,000 14,000 

5.วสัดุส ำนักงำน 35,000 37,000 40,000 42,000 

6.ค่ำบ ำรุงและค่ำ
ซ่อมแซม 

82,000 
85,000 87,000 90,000 

7.ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
โทรศพัท ์

450,000 
470,000 500,000 520,000 

8. รำยจ่ำยอื่นๆ 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 

รวมรายรับ 16,000,000 16,400,000 16,700,000 17,000,000 รวมรายจ่าย 15,145,000 15,612,000 16,199,000 18,466,000 
 

 9.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 
รายการ ข้อมูลทรัพยากร ปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน 2559 2560 2561 2562 
1. คอมพวิเตอร์เพือ่ส ำนกังำน (เคร่ือง) 2 3 4 5 6 
2. คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศึกษำ (เคร่ือง) 30 35 40 45 50 
3. โทรทศัน์ (เคร่ือง) 12 15 20 25 30 
4. เคร่ืองฉำยภำพน่ิง (เคร่ือง) 2 2 3 3 3 
5. โตะ๊นกัเรียน + เกำ้อ้ีนกัเรียน (ชุด) 500 600 700 800 900 
6. โตะ๊ครู + เกำ้อ้ีครู (ชุด) 35 38 40 45 50 
7. พดัลม (ตั้งพื้น + เพดำน) 50 60 70 80 90 
8. เคร่ืองปร้ินเตอร์ (เคร่ือง)  4 6 8 10 12 
9. เคร่ืองเสียงล ำโพงเคล่ือนที่ (ชุด) 2 4 6 8 10 
10. ล ำโพงพกพำ (เคร่ือง) 4 10 15 20 25 
10. เคร่ืองปรับอำกำศ (เคร่ือง) 25 30 35 40 45 
11. เคร่ืองถ่ำยเอกสำร (เคร่ือง) 1 1 2 2 2 
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 9.3 แผนการรับนักเรียน 
 

ระดับช้ัน ข้อมูลทรัพยากร ปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน 2559 2560 2561 2562 
ประถมศึกษำปีที่ 1 80 100 120 130 140 
ประถมศึกษำปีที่ 2 80 80 100 120 130 
ประถมศึกษำปีที่ 3 77 80 80 100 120 
ประถมศึกษำปีที่ 4 75 80 80 80 100 
ประถมศึกษำปีที่ 5 79 80 80 80 80 
ประถมศึกษำปีที่ 6 69 80 80 80 80 

รวม 460 500 540 590 650 

 
 9.4 แผนการรับครูและบุคลากร 
 

ระดับช้ัน ข้อมูลทรัพยากร ปีการศึกษา 

ปีปัจจุบัน 2559 2560 2561 2562 
ครู 30 32 34 36 38 
บุคลำกรสนบัสนุน 1 1 1 1 1 
อ่ืนๆ  - - - - - 

รวม 31 33 35 37 39 
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10. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 

10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( รอบ 3 ) 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี 10.00 9.47 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.72 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 10.00 9.53 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท ำเป็น  10.00 10.00 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน 20.00 15.12 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 10.00 10.00 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันำกำรของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและตน้สังกดั 5.00 4.89 ดีมำก 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลกำรพฒันำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของ
กำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลกำรพฒันำตำมจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลกำรส่งเสริมเพ่ือพฒันำสถำนศึกษำเขำ้สู่มำตรฐำน ยกระดบัมำตรฐำน 
และรักษำมำตรฐำน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทำง 
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 93.73 ดีมาก 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดบัประถมศึกษำ 
• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                                        ✓   ใช่                 ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยำ่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จำก 12 ตวับ่งช้ี                 ✓   ใช่                 ไม่ใช่ 
• ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภำพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน         ✓   ใช่                 ไม่ใช่ 

                     สรุปผลการจดัการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                      ✓ สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ           ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  (รอบสำม) 
 จุดเด่น  
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) ผูเ้รียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีน ้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ ์ปลอด
จำกปัญหำทำงเพศ ยำเสพติดและส่ิงมอมเมำ มีสุนทรียภำพ มีผลงำนศิลปะ เขำ้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ดำ้น
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนำกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอนัพึงประสงค ์เป็น
ลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและชุมชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
  2) สถำนศึกษำมีผลกำรพฒันำผูเ้รียนตำมปรัชญำ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของสถำนศึกษำ ส่งผลเป็น               
อตัลกัษณ์ของผูเ้รียน คือ มำรียรั์กษเ์ด่นภำษำ กำ้วหน้ำสู่สำกล ไดรั้บกำรยอมรับจำกผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รภำยนอก 
ส่งผลให้สถำนศึกษำไดรั้บรำงวลั สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
(สช.) ปีกำรศึกษำ 2558 
  3) สถำนศึกษำมีผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น จุดเด่นที่ก  ำหนด ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ คือ ยิ้มแยม้แจ่มใส มีใจรัก 3 ภำษำ น ำพำควำมเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กร
ภำยนอก ส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับรำงวลัเหรียญทอง กิจกรรมพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) และรำงวลัเหรียญ
ทอง กิจกรรม Spelling Bee ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 รำงวลัเหรียญทอง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ปีกำรศึกษำ 
2558 จำกสมำคมโรงเรียนเอกชนจงัหวดัเชียงรำย และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระรำชทำน ระดับจังหวดั           
ปีกำรศึกษำ 2558 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำร และกำรพฒันำสถำนศึกษำ โดยผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ             
มีภำวะผูน้ ำ มีกำรบริหำรจดักำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล และดน้กำรบริหำรทัว่ไป อยำ่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรท ำงำนเป็นทีม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำม
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงสม ่ ำเสมอ กำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดลอ้มโดยรอบสถำนศึกษำสะอำด ถูกสุขลกัษณะ มีควำมปลอดภยัและสวยงำม เอ้ือต่อกำรพฒันำผูเ้รียนทั้งดำ้น
ทกัษะทำงวชิำกำร คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอำสำ 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง มีกำรประเมินแผนกำรจดักำรเรียนรู้ มีกำร
ประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภำคกำรศึกษำ น ำผลประเมินไปพฒันำครูแต่ละคนอย่ำงเป็นระบบ                
อย่ำงสม ่ำเสมอ ครูทุกคนมีควำมกระดือรือก้น พฒันำตนเองด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ที่ตนเองรับผดิชอบ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ตอ้งกำรให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียนที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร วิเครำะห์ขอ้มูล
เป็นรำยบุคคล จัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัดบรรยำกำศที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของผูเ้รียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย มีผลงำนวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันำผูเ้รียน และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วเิครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใชใ้นกำรซ่อมเสริมแลพฒันำผูเ้รียนอยำ่งต่อเน่ือง 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยตน้สังกดั ระดบัคุณภำพดีมำก ส่วนพฒันำกำรของกำร
ประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประกันคุณภำพภำยในครบถ้วนทั้ง 8 ขั้นตอน 
และมีทิศทำงแนวโนม้กำรพฒันำสูงขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 1.   ด้านผลการจัดการศึกษา  
  ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อยูใ่นระดบัคุณภำพพอใช ้
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  - ไม่มี 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั - ไม่มี 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน - ไม่มี 
 

11. ผลการประเมนิพฒันาการและผลการทดสอบ 
 

 11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดบัชั้น(ป.1-ป.6) ปีกำรศึกษำ 2558 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

 วชิา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6  จ านวน นร. 
ทีไ่ด้ระดับ 3 

ขึน้ไป 

ร้อยละ นร. 
ทีไ่ด้ระดับ 3 

ขึน้ไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภำษำไทย 460 0 0 0 28 36 68 59 269 396 86.09 

คณิตศำสตร์ 460 0 0 0 46 43 68 45 258 371 80.65 

วิทยำศำสตร์ 460 0 0 0 24 27 78 52 279 409 88.91 

สังคมศึกษำ ฯ 460 0 0 0 50 43 78 77 212 367 79.78 

ประวติัศำสตร์ 460 0 0 0 47 49 87 83 194 364 79.13 

ศิลปะ+ดนตรี 460 0 0 0 0 0 1 16 443 460 100.00 

กำรงำนอำชีพฯ 460 0 0 0 0 0 0 10 450 460 100.00 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 460 0 0 0 0 0 2 18 440 460 100.00 

องักฤษ 460 0 0 0 11 20 59 39 331 429 93.26 

Social 460 0 0 0 16 55 93 81 215 389 84.57 

Science 460 0 0 0 83 45 49 49 234 332 72.17 

Math 460 0 0 0 35 40 47 56 282 385 83.70 

ญ่ีปุ่น 460 0 0 0 0 0 4 7 449 460 100.00 

หนำ้ท่ีพลเมือง 460 0 0 0 0 0 0 0 460 460 100.00 
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 11.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียน 
ทีไ่ด้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 67 58.13 12.88 58.13 2.99 58.21 38.81 
คณิตศำสตร์ 67 66.57 19.34 66.57 0.00 20.90 79.10 
วิทยำศำสตร์ 67 53.66 14.99 53.66 5.97 34.33 59.70 
สังคมศึกษำ 67 59.70 12.57 59.70 2.99 35.82 61.19 
ภำษำองักฤษ 67 73.43 18.47 73.43 0.00 16.42 83.58 

 
  11.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (โดยใช้ข้อสอบกลาง)      

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ 

ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ภำษำไทย 80 19.94 5.15 66.48 5.00 22.50 36.25 36.25 
คณิตศำสตร์ 80 17.95 6.86 51.29 6.25 32.50 30.00 31.25 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ 

ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 75 21.43 5.51 53.57 5.33 29.33 33.33 32.00 
คณิตศำสตร์ 75 20.47 6.75 51.17 5.33 25.33 36.00 33.33 
วิทยำศำสตร์ 75 19.90 4.87 56.86 4.00 24.00 20.00 52.00 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ 

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ 

ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 79 24.66 5.13 61.65 3.80 16.46 46.84 32.91 
คณิตศำสตร์ 79 20.63 7.96 51.58 1.27 17.72 31.65 49.37 
วิทยำศำสตร์ 79 25.72 6.28 42.86 5.06 20.25 29.11 45.57 
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  11.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 80 77 3 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 80 79 1 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 78 64 14 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 75 63 12 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 79 36 43 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 68 68 - - - 

รวม 460 387 73 - - 
เฉลีย่ร้อยละ 100 84.13 15.87 - - 

  

  11.5 ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคดิ วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 80 77 1 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 80 79 1 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 78 64 14 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 75 63 12 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 79 36 43 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 68 68 0 - - 

รวม 460 387 71 - - 

เฉลีย่ร้อยละ 100 84.13 15.43 - - 
 

  11.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 80 80 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 80 80 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 78 78 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 75 75 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 79 79 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 68 68 - 

รวม 460 460 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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  11.7 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 5 ด้าน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 80 67 13 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 80 62 18 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 78 24 54 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 75 53 22 - - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 79 36 36 7 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 68 68 - - - 

รวม 460 310 143 7 - 

เฉลีย่ร้อยละ 100 67.39 31.09 1.52 - 

1. ความสามารถในการส่ือสาร   
นักเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถในกำรรับสำร ส่งสำร ส่ือควำมที่ดี มีกำรใชภ้ำษำที่ถูกตอ้งเหมำะสม 

สำมำรถเลือกใชภ้ำษำไดเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เพศ และวยัได ้มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น ทศันคติต่อเพือ่น
และครูผูส้อนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม  

2. ความสามารถในการคดิ  
นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คิดสงัเครำะห์ คิดอยำ่งสร้ำงสรรค ์คิดอยำ่งมีวจิำรณญำณ 

และคิดอยำ่งเป็นระบบ สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนอยำ่งรอบคอบ จนน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำน มีกำรประมวล
ควำมรู้ไดด้ว้ยตนเอง และน ำควำมผลที่ไดจ้ำกกำรคิดนั้นไปสู่กำรตดัสินใจที่ถูกตอ้งเหมำะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
นกัเรียนมีควำมเขำ้ในใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์และกำรเปล่ียนแปลงของ

สังคม ส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐำนควำมคิดในกำรแก้ไขปัญหำเป็นลักษณะเชิงบวก มีกำรแสวงหำควำมรู้มำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำ มีกำรใชเ้หตุผลและคุณธรรมเป็นฐำนคิดในกำรตดัสินใจ 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
นักเรียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดีระหว่ำงเพื่อน และผูอ่ื้น มีควำมคิดเชิงบวก รับผิดชอบงำนที่ได้รับ

มอบหมำย ให้เกียรติผูอ่ื้น มีลักษณะของควำมเป็นผูน้ ำและผูต้ำมที่ดี มีทกัษะในกำรหลีกเล่ียงกำรเกิดปัญหำได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ หลีกเล่ียงกำรเผชิญหน้ำ และสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัเพื่อนนักเรียนไดดี้ อนัจะเป็นพื้นฐำนใน
กำรใชชี้วติในสงัคมต่อไป 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
นกัเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยทีั้งในชีวิตประจ ำวนัและในกำรเรียน สำมำรถใช้

เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำ สืบคน้เน้ือหำควำมรู้เพิม่เติมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เลือกใชเ้ทคโนโลยไีด้
อยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม จนสำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนที่เป็นรูปธรรม สะทอ้นให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของ
นกัเรียน ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเลือกใชส่ื้อที่ถูกตอ้งเหมำะสมในชีวติประจ ำวนัของนกัเรียนต่อไป 



-  

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

1. ผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT) 
 

1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 

1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ เป้ำหมำย        
ในกำรพฒันำที่ชดัเจน มีควำมเป็นไปได ้
2. สถำนศึกษำมีควำมชดัเจนในกำรพฒันำเด็ก   
และมีผลผลิตที่ตอบโจทยเ์ป้ำหมำยในกำรพฒันำ
ไดเ้ด่นชดั 

1. บำงแผนงำน/โครงกำรไม่มีกำรต่อยอด 
2. กำรน ำผลที่ไดจ้ำกกำรประเมิน ไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน ยงัใหค้วำมส ำคญันอ้ยเกินไป 

2. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (Structure) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมฝ่ำย
งำนที่ชดัเจน งำนต่อกำรบริหำรจดักำร 
2. แต่ละฝ่ำยมีกำรก ำหนด เป้ำหมำย พนัธกิจ งำน/
โครงกำรที่ชดัเจน  

1. บุคลำกรครูบำงส่วน ขำดควำมเขำ้ใจในบทบำท
หนำ้ที่ของตนเอง 
 

3. ระบบองค์กร (System) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. กำรบริหำรจดักำรองคก์รมีควำมคล่องตวัสูง 
2. ควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งโรงเรียน ผูป้กครอง
และชุมชน 
3. คุณภำพในระบบกำรศึกษำของโรงเรียน  
4. กำรเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจดักำร ตรวจสอบกำรจดักำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  

1. กำรบริหำรจดักำรเร่ืองพื้นที่ใชป้ระโยชน์   
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ปัจจัยภายใน (Internal Environment) (ต่อ) 

4. ทักษะของบุคลากร (Skill) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคคลกรครูมีกำรพฒันำตน พฒันำวชิำชีพ
มำกกวำ่ปีละ 20 ชัว่โมง ตำมที่กระทรวงฯ ก ำหนด 
2. บุคลำกรครูมีควำมสำมำรถในกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ น ำเกมกำรศึกษำ และมีควำม 
สำมำรถในกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนเป็นไปอยำ่ง
มีคุณภำพ 
3. บุคลำกรครูมีควำมสำมำรถในกำรกำรท ำวจิยั 
ในชั้นเรียน เพือ่กำรปรับปรุงกำรจดัประสบกำรณ์
พฒันำคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล 
4. บุคลำกรครูมีควำมสำมำรถในกำรใชส่ื้อ
นวตักรรมประกอบกำรจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ 

1. บุคลำกรครูใหม่ ยงัขำดควำมอดทน ทุ่มเท      
ในกำรท ำงำน 
2. ควำมต่อเน่ืองของกำรพฒันำตน พฒันำงำน 

5. บุคลากร (Staff) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรครูมีควำมรัก สำมคัคีในหมู่คณะ 
2. บุคลำกรอุทิศตน เพือ่กำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำอยำ่งเตม็เวลำ และตำมที่สถำนศึกษำ
ขอควำมร่วมมือ 
3. บุคลำกรครูทุกคน มีควำมรัก ควำมผกูผนัต่อ
องคก์ร และศรัทธำต่อคณะผูบ้ริหำรโรงเรียน 

1. ปัญหำกำรลำออกของบุคลำกรครู เพือ่สอบ
บรรจุขำ้รำชกำร 

6. คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Values) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรครูใหค้วำมรัก ดูแลเอำใจใส่เด็กทุกคน
อยำ่งเท่ำเทียม 
2. บุคลำกรครูมีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีกบัผูป้กครอง       
ยิม้แยม้ แจ่มใส  
3. ผูป้กครองไวว้ำงใจในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และคุณภำพกำรจดัประสบกำรณ์
เรียนรู้ของครู 

1. พื้นที่อนัจ  ำกดัของสถำนศึกษำ ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง ที่ตอ้งกำร
น ำบุตรหลำนมำเขำ้เรียน ที่เพิม่มำกขึ้นทุกปี
กำรศึกษำ  
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ปัจจัยภายใน (Internal Environment) (ต่อ) 

7. รูปแบบการน าองค์กร (Style) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผูบ้ริหำรใหค้วำมรัก และควำมเป็นมิตรไมตรีแก่
บุคลำกรครู ผูป้กครอง และคนในชุมชน 
2. ผูบ้ริหำรมีควำมเป็นผูน้ ำ มีวสิยัทศัน์ในกำร
บริหำรงำนที่ชดัเจน และมีควำมเป็นไปได ้
3. ผูบ้ริหำรมีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกบั
ควำมสำมำรถของบุคลำกรครูแต่ละบุคคล 
4. ผูบ้ริหำรอุทิศตน ทุ่มเทในกำรบริหำรจดักำร
สถำนศึกษำ 
5. ผูบ้ริหำรเป็นผูท้ี่ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกคณะ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดั
เชียงรำย 

1. กรอบงำนที่กวำ้งมำกขึ้น ท ำใหผู้บ้ริหำร          
ไม่สำมำรถก ำกบัติดตำม ตรวจสอบไดท้ัว่ถึง 

 
 1.2 ปัจจัยภายนอก (External Environment) 

ปัจจัยภายนอก (External Environment)  

1. ลูกค้า (Customer) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ผูป้กครองใหก้ำรยอมรับในคุณภำพกำรจดั
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. ผูป้กครองใหก้ำรยอมรับในศกัยภำพกำรจดั
ประสบกำรณ์เรียนรู้ของบุคลำกรครู 
3. ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรำยไดต่้อปีสูง (มำกกวำ่ 
300,000 บำท) ตอ้งกำรน ำบุตรหลำนเขำ้เรียน
โรงเรียนเอกชน 
4. โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอเมือง สะดวกในกำร
รับ-ส่งของผูป้กครอง 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ของโรงเรียนมีจ ำนวนจ ำกดั ไม่สำมำรถ
รองรับจ ำนวนนกัเรียนที่มำกขึ้นทุกปีกำรศึกษำได ้



-  

2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ท ำใหมี้ผูป้กครองสนใจ
ที่จะน ำบุตรหลำนเขำ้เรียนโรงเรียนเอกชนมำกขึ้น 
เพรำะสำมำรถลดค่ำเล่ำเรียนได ้
2. นโยบำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) ที่สนบัสนุนส่งเสริมให้
บุคลำกรครูมีกำรอบรม สมัมนำ พฒันำวชิำชีพ
อยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้พิม่ศกัยภำพของครู ส่งผลไป
ถึงคุณภำพกำรจดัประสบกำรณ์เรียนรู้  
 

1. กำรปรับเปล่ียนนโยบำยของรัฐบำล หรือ
ผูบ้ริหำรดำ้นกำรศึกษำแต่ละรัฐบำล 

3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
โรงเรียนไดรั้บเงินอุดหนุนรำยหวัจำกรัฐบำล ท ำ
ใหมี้งบประมำณเพิม่เติมในกำรบริหำรจดักำร 
 

-  

4. สภาพแวดล้อม (Environment) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนตั้งอยูใ่นชุมชนที่มีควำมสมคัร         
สมำนสำมคัคี  
2. โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตตวัเมือง ท ำใหส้ะดวก      
ในกำรรับ-ส่งบุตรหลำน 
 

- 

ปัจจัยภายนอก (External Environment) (ต่อ) 

5. สภาพสังคม (Social) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ผูป้กครองใส่ใจ และใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพ
กำรจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ มำกกวำ่เร่ืองค่ำใชจ่้ำย 
2. ผูป้กครองใส่ใจ และใหค้วำมส ำคญักบัพื้นฐำน 
ควำมรู้ ควำมสุขในกำรเรียน และกำรดูแลเอำใจใส่ 
  
 
 

1. ผูป้กครองมีปัญหำกำรหยำ่ร้ำงค่อนขำ้งมำก 
2. ผูป้กครองบำงส่วน ขำดกำรต่อยอดกำรเรียนรู้
ของเด็ก ที่ไดรั้บจำกโรงเรียน 



-  

6. เทคโนโลยี (Technological) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีเคร่ืองปรับอำกำศ ทีว ีผดัลม           
ทุกหอ้งเรียน 
2. โรงเรียนมีกลอ้งวงจรปิดทุกหอ้งเรียน และ
ผูป้กครองสำมำรถรับชมกำรเรียนกำรสอนผำ่น
ระบบออนไลนไ์ดท้ี่ website ของโรงเรียน 

1. ควำมไม่เพยีงพอของส่ือ นวตักรรมกำรจดั
ประสบกำรณ์เรียนรู้ 

 

2. วสัิยทศัน์ 
 ปีกำรศึกษำ 2559 ถึง ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์ในกำรพฒันำดงัน้ี 
 1. นักเรียนที่จบกำรศึกษำระดบัสูงสุดของโรงเรียน มีควำมรู้ดำ้นทกัษะกระบวนกำร ดำ้นวิชำกำร และ
ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนมำรียรั์กษ์เชียงรำย แผนก
ประถม-มธัยม 
 2. นกัเรียนมีควำมสำมำรถทกัษะกำรฟัง พดู อ่ำน และเขียนภำษำไทยไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง จนเป็น
พื้นฐำนควำมรู้ที่มัน่คง และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนวชิำต่ำงๆ 
 3. นักเรียนมีควำมรู้ ทกัษะด้ำนภำษำที่สอง ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ และภำษำญี่ปุ่ น  เพื่อสำมำรถ
พดูคุย และติดต่อกบัประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน  
 4. นักเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำรสืบคน้ ค้นควำ้หำควำมรู้               
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 5. นกัเรียนมีสุนทรียภำพดำ้นดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ กีฬำ และเรียนรู้อยำ่งมีควำมสุข 
 6. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ เป็นศิษยท์ี่ดีของครูอำจำรย ์   
 7. โรงเรียนไดรั้บกำรยอมรับจำกองค์กรภำยนอก ในด้ำนคุณภำพผูเ้รียนและคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ    
ของสถำนศึกษำ 
 

3. พนัธกจิ 
 ปีกำรศึกษำ 2559 ถึง ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนไดก้ ำหนดพนัธกิจในกำรพฒันำดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย             
มีกำรพฒันำรูปแบบกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือ นวตักรรม มีควำมเขำ้ใจ  ในเป้ำประสงค ์          
ของหลกัสูตรสถำนศึกษำ อนัจะน ำไปสู่กำรพฒันำควำมรู้ สร้ำงเสริมทกัษะ ประสบกำรณ์ แก่นกัเรียนใหมี้ควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำประสงคข์องหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
 2. ให้ควำมส ำคญักบัทกัษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนวิชำภำษำไทย ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรเรียน            
ในวชิำต่ำงๆ ตำมหลกัสูตร นกัเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ จะตอ้งอ่ำนได ้เขียนคล่อง  



-  

 3. จดัให้มีกำรเรียนภำษำองักฤษในวิชำคณิตศำสตร์ วิชำสังคม และวชิำวิทยำศำสตร์ ควบคู่กบักำรเรียน
ภำษำไทย เพื่อสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ อนัจะเป็นประโยชน์ในกำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น และ
รองรับกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน และจดัให้มีกำรเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่ น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
เห็นถึงควำมส ำคญักบัภำษำที่สอง 
 4. จดัให้มีกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ ในกำรสืบคน้ คน้ควำ้หำควำมรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงถือวำ่มีควำมส ำคญัในชีวติประจ ำวนั 
 5. จัดกิจกรรมดนตรี นำฏศิลป์  ศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสุนทรียภำพด้ำนอำรมณ์ และ
ควำมสำมำรถพเิศษ อีกทั้งยงัเป็นกำรส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้อยำ่งมีควำมสุข 
 6. จดักิจกรรม / โครงกำร เพือ่สร้ำงคุณลกัษณะที่พึงประสงคใ์ห้เกิดขึ้นกบันักเรียน โดยเฉพำะกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษยท์ี่ดีของครูอำจำรย ์ และเป็นคนดีของ
สงัคม   
 7. มุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียน คุณภำพกำรจดักำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ และเปิดโอกำส
ให้กำรสนับสนุนองค์กรภำยนอกเข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน และจัดให้มีกำ รเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธกิ์จกรรม/โครงกำร ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไป
ไดรั้บทรำบใหม้ำกยิง่ขึ้น เพือ่เป็นกำรประชำสมัพนัธโ์รงเรียน  
 

4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำยไดก้ ำหนดเป้ำหมำยไว ้5 ดำ้น คือ 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 นกัเรียนร้อยละ 85 มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  
1.2  นกัเรียนร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พงึประสงค ์
1.3 นกัเรียนร้อยละ 85 มีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพฒันำตนเอง 

        อยำ่งต่อเน่ือง 
1.4  นกัเรียนร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหำ

ไดอ้ยำ่งมีสติสมเหตุผล 
1.5  นกัเรียนร้อยละ 80 มีควำมรู้และทกัษะที่จ  ำเป็นตำมหลกัสูตร 
1.6  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ      

มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
 

2. ด้านการจัดการศึกษา 
2.1  ครูร้อยละ 90 มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

และเกิดประสิทธิผล 
  2.2  ผูบ้ริหำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

และเกิดประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีมำก 



-  

 2.3  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่ง                            
         มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีมำก 

2.4  สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดัหลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันำคุณภำพ 
         ผูเ้รียนอยำ่งรอบดำ้น อยูใ่นระดบัดีมำก 

2.5  สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดัสภำพแวดลอ้มและกำรบริกำรที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันำ 
         เตม็ศกัยภำพ อยูใ่นระดบัดีมำก 

2.6  สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดัระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำม 
         ที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง อยูใ่นระดบัดีมำก 
3.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีมำก 

4.  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 4.1  เด็กร้อยละ 80 มีทกัษะควำมสำมำรถในกำรฟัง พดู อ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ และ                         
  มีประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเพือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำย อยูใ่นระดบัดีมำก                                                                                                                   

5. ด้านมาตรการส่งเสริม   
 5.1  สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพฒันำผูเ้รียนใหมี้ทกัษะควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ี 
  เพือ่กำรสืบคน้ อยูใ่นระดบัดีมำก 
 

5. กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 1). พฒันำคุณภำพผูเ้รียน 
 2). พฒันำคุณภำพครูผูส้อน 
 3). พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
 4). พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 
 5). พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 



 

ส่วนที่ 3 การก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จ และโครงการ กจิกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันำคุณภำพผูเ้รียน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

1. นกัเรียนสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ ร้อยละของนกัเรียนที่มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 1. โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย 
2. โครงกำรกีฬำสีภำยใน 
3. โครงกำรศิลปินรุ่นเยำว ์
4. โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิยั และ
ค่ำนิยมที่พงึประสงค ์

ร้อยละของนกัเรียนทีมี่คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่
พงึประสงค ์

1. โครงกำรต่อตำ้นยำเสพติด 
2. โครงกำรจิตอำสำ 
3. โครงกำรธนำคำรควำมดี 
4. โครงกำรประเพณีไทยงำม สืบสำนวฒันธรรม 
5. โครงกำรกตญัญูรู้คุณ เทิดทูนสถำบนั 
6. โครงกำรกิริยำงำม น ้ ำใจดี มีคุณธรรม 
7. โครงกำรยวุพอดี วถีิพอเพียง 
8. โครงกำรนกัเรียนตน้แบบ 
9. โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้กนั เพือ่ป้องกนัปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ 

3. นกัเรียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง       
รักกำรเรียนรู้ และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 

ร้อยละของนกัเรียนที่มีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ย
ตนเองรักกำรเรียนรู้ และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน / รักกำรเขียน 
2. โครงกำรจวนละอ่อนอูก้  ำเมือง 
3. โครงกำรวนัสุนทรภู่ และวนัภำษำไทยแห่งชำติ 
4. โครงกำรอำขยำน อ่ำนคล่อง 
5. โครงกำร Nihon no bunka วฒันธรรมญี่ปุ่ น 



-  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 
4. นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ       
คิดสร้ำงสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสมเหตุผล 

ร้อยละของนกัเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสม
เหตุผล 

1. โครงกำรอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 
2. โครงกำรอจัฉริยภำพทำงวทิยำศำสตร์ 

5. นกัเรียนมีควำมรู้และทกัษะที่จ  ำเป็นตำมหลกัสูตร ร้อยละของนกัเรียนที่มีควำมรู้และทกัษะที่จ  ำเป็นตำม
หลกัสูตร 

1. โครงกำรวเิครำะห์คุณภำพผูเ้รียน  
2. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร 
 

6. นกัเรียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

ร้อยละของนกัเรียนที่มีทกัษะในกำรท ำงำน รักกำร
ท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต 

1. โครงกำรสร้ำงสำนคุณธรรมนิทำนเพือ่นอ้ง 
2. โครงกำรจดหมำยถึงเพือ่นใหม่ 
3. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
4. โครงกำรกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนลูกเสือ - เนตรนำรี 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พฒันำคุณภำพผูบ้ริหำร และครูผูส้อน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 
1. ครูผูส้อนจดักระบวนกำรเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส ำคญัไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

ร้อยละของครูผูส้อนที่จดักระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส ำคญัไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

1. โครงกำรนิเทศภำยใน 

2. ครูผูส้อนพฒันำวชิำชีพ เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมี
กำรผลิตส่ือ / นวตักรรม / และวจิยัในชั้นเรียน 

ร้อยละของครูผูส้อนที่มีกำรพฒันำวชิำชีพ เทคนิคกำร
สอน ตลอดจนมีกำรผลิตส่ือ / นวตักรรม / และวจิยัใน
ชั้นเรียน 

1. โครงกำรส่งเสริมพฒันำศกัยภำพบุคลำกร 

3. ครูผูส้อนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แบบอยำ่งที่ดี 

ร้อยละของครูผูส้อนที่เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอยำ่งที่ดี 

1. โครงกำรสุดยอดครู เชิดชูสถำบนั 



-  

กลยุทธ์ที่ 3 พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 

1. ผูบ้ริหำรมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำเป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้       

ระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำมีประสิทธิภำพในกำร
สร้ำง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำเป็นสงัคมแห่ง
กำรเรียนรู้       

1. โครงกำรเปิดบำ้นมำรียรั์กษ ์

2. ผูบ้ริหำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนตำมบทบำท
หนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล   

ระดบัคุณภำพของผูบ้ริหำรที่มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

1. กิจกรรมประชุมครู 
2. กิจกรรมอบรมครู 

3. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และผูป้กครอง 
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล  

ระดบัคุณภำพของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ
ผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ที่อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
2. โครงกำรสำนสมัพนัธถึ์งผูป้กครอง 
      - กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
      - กิจกรรมเยีย่มบำ้น 
      - กิจกรรมสมุดส่ืสำรถึงผูป้กครอง 
      - กิจกรรมวำรสำรโรงเรียน 

4. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันำคุณภำพผูเ้รียน
อยำ่งรอบดำ้น  

ระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำมีประสิทธิภำพในกำรจดั
หลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันำ
คุณภำพผูเ้รียนอยำ่งรอบดำ้น 

1. โครงกำรแห่งเรียนรู้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
2. โครงกำรเปิดโลกกวำ้งสู่กำรเรียนรู้ 

5. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดัสภำพแวดลอ้ม
และกำรบริกำรที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันำเตม็ศกัยภำพ  

ระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำมีประสิทธิภำพในกำรจดั
สภำพแวดลอ้มและกำรบริกำรที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันำ
เตม็ศกัยภำพ 
 

1. โครงกำรอนุรักษธ์รรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. โครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม สนำมน่ำเล่น 



-  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 
6. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดัระบบกำร
ประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก  ำหนดใน
กฎกระทรวง  

ระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำมีประสิทธิภำพในกำร
จดัระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง 

1. โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ เพือ่กำรประกนั
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 
เด็กนกัเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถในกำรฟัง พดู อ่ำน
และเขียนภำษำองักฤษ และมีประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนเพือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำย  

ร้อยละของนกัเรียนที่มีทกัษะควำมสำมำรถในกำรฟัง 
พดู อ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ และมีประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนเพือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำย 

1. โครงกำรมำรียรั์กษเ์ด่นภำษำ กำ้วหนำ้สู่สำกล 
     - กิจกรรม English We Can 
     - กิจกรรม ASEAN Camp 
      - กิจกรรม Mareeruk on Stage  

 
กลยุทธ์ที่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม 
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพฒันำผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ีเพือ่กำรสืบคน้ 

ระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำมีประสิทธิภำพในกำร
พฒันำผูเ้รียนใหมี้ทกัษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลย ีเพือ่กำรสืบคน้ 

1. โครงกำรมำรียรั์กษเ์ด่นเทคโนโลย ี
     - กิจกรรมกำรแข่งขนัวำดภำพดว้ยโปรแกรมกรำฟฟิก 
     - กิจกรรมโปแกรมฝึกพมิพ ์BBC  
     - กำรใชอิ้นเตอร์เน็ตอยำ่งปลอดภยั 

 
 



-  

ส่วนที่ 4 การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 

 กลยุทธ์ิที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. นกัเรียนสุขภำวะท่ีดีและมี
สุนทรียภำพ 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสุขภำวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภำพ 

80 83 86 90 1. โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และสมรรถภำพทำงกำย 
2. โครงกำรกีฬำสีภำยใน 
3. โครงกำรศิลปินรุ่นเยำว ์
4. โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

500 
 

20,000 
500 
1000 

มฐ. 1 
ตวับ่งช้ีท่ี  
1.2.4 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินยั และค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค ์

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค ์

85 87 90 92 1. โครงกำรต่อตำ้นยำเสพติด 
2. โครงกำรจิตอำสำ 
3. โครงกำรธนำคำรควำมดี 
4. โครงกำรประเพณีไทยงำม สืบ
สำนวฒันธรรม 
5. โครงกำรกตญัญูรู้คุณ เทิดทูน
สถำบนั 
6. โครงกำรกิริยำงำม น ้ ำใจดี มี
คุณธรรม 
7. โครงกำรยวุพอดี วถีิพอเพียง 
8. โครงกำรนกัเรียนตน้แบบ 

500 
- 
- 

1000 
 

500 
 
- 
 
- 

มฐ.1 
ตวับ่งช้ีท่ี  

1.2.1 - 1.2.2 

ฝ่ำยกิจกำร
นกัเรียน 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
      9. โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้กนั เพ่ือ

ป้องกนัปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

500 
- 

  

3. นกัเรียนมีทกัษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ
พฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีทกัษะใน
กำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเองรัก
กำรเรียนรู้ และพฒันำตนเอง
อยำ่งต่อเน่ือง 

80 82 85 90 1. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน / รัก
กำรเขียน 
2. โครงกำรจวนละอ่อนอูก้  ำเมือง 
3. โครงกำรวนัสุนทรภู่ และวนั
ภำษำไทยแห่งชำติ 
4. โครงกำรอำขยำน อ่ำนคล่อง 
5. โครงกำร Nihon no bunka 
วฒันธรรมญ่ีปุ่น 

- 
 
- 

1,000 
 
- 

500 

มฐ.1 
ตวับ่งช้ีท่ี  

1.1.4  -  1.1.6 

ฝ่ำยวิชำกำร 

4. นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
อยำ่งเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสม
เหตุผล 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค ์ตดัสินใจ
แกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสมเหตุผล 

80 82 85 90 1. โครงกำรอจัฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ 
2. โครงกำรอจัฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ 

2,500 
 

2,500 

มฐ. 1 
ตวับ่งช้ีท่ี  

1.1.1 – 1.1.2 

ฝ่ำยวิชำกำร 

5. นกัเรียนมีควำมรู้และทกัษะท่ี
จ ำเป็นตำมหลกัสูตร 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีควำมรู้
และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำมหลกัสูตร 

80 82 85 90 1. โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ผูเ้รียน  
2. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร 
 

- 
 
 

มฐ. 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 

1.1.1 – 1.1.6 

ฝ่ำยวิชำกำร 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

6. นกัเรียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รัก
กำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ
สุจริต 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีทกัษะใน
กำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

80 82 85 90 1. โครงกำรสร้ำงสำนคุณธรรม
นิทำนเพ่ือนอ้ง 
2. โครงกำรจดหมำยถึงเพ่ือนใหม่ 
3. โครงกำรประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงกำรกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน
ลูกเสือ - เนตรนำรี 

500 
 

500 
500 

 
5,000 

มฐ. 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 

1.1.6 , 1.2.3 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 กลยุทธ์ิที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และครูผู้สอน 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 

1. ครูผูส้อนจดักระบวนกำร
เรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญัได้
อยำ่งมีคุณภำพ 

ร้อยละของครูผูส้อนที่จดั
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส ำคญัไดอ้ยำ่งมี
คุณภำพ 

80 82 85 90 1. โครงกำรนิเทศภำยใน - มฐ. 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 
3.1 – 3.3 

 
 
 
 

ฝ่ำยบุคลำกร 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2. ครูผูส้อนพฒันำวชิำชีพ 
เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมีกำร
ผลิตส่ือ / นวตักรรม / และวจิยั
ในชั้นเรียน 

ร้อยละของครูผูส้อนที่มีกำร
พฒันำวชิำชีพ เทคนิคกำร
สอน ตลอดจนมีกำรผลิตส่ือ 
/ นวตักรรม / และวจิยัในชั้น
เรียน 

80 82 85 90 1. โครงกำรส่งเสริมพฒันำ
ศกัยภำพบุคลำกร 

20,000 มฐ. 2 
ตวับ่งช้ีท่ี 

2.2.1 – 2.2.2 

ฝ่ำยบุคลำกร 

3. ครูผูส้อนเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอยำ่งที่ดี 

ร้อยละของครูผูส้อนที่เป็นผู ้
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอยำ่งที่ดี 

80 82 85 90 1. โครงกำรสุดยอดครู เชิดชู
สถำบนั 

5,000 มฐ. 3 
ตวับ่งช้ี 3.1 

ฝ่ำยบุคลำกร 

 

 กลยุทธ์ิที่ 3 พฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
1. ผูบ้ริหำรมีประสิทธิภำพในกำร
สร้ำง ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้       

ระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพในกำรสร้ำง 
ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้       

85 87 90 92 1. โครงกำรเปิดบำ้นมำรียรั์กษ์ 10,000 มฐ.2 
ตวับ่งช้ีท่ี 

2.2.4 , 2.3 , 2.4  

ฝ่ำยบุคลำกร 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2. ผูบ้ริหำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล   

ระดบัคุณภำพของผูบ้ริหำรท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน
ตำมบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

85 87 90 92 1. กิจกรรมประชุมครู 
2. กิจกรรมอบรมครู 

10,000 
20,000 

มฐ.2 
ตวับ่งช้ีท่ี 
2.3 , 2.4  

ฝ่ำยบุคลำกร 

3. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
และผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำม
บทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  

ระดบัคุณภำพของคณะ
กรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ
ผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำม
บทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

85 87 90 92 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียน 
2. โครงกำรสำนสัมพนัธ์ถึง
ผูป้กครอง 
      - กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
      - กิจกรรมเยีย่มบำ้น 
      - กิจกรรมสมุดส่ืสำรถึง
ผูป้กครอง 
      - กิจกรรมวำรสำรโรงเรียน 

1,000 
 

5,000 

 ฝ่ำยสัมพนัธ์
ชุมชน 

ฝ่ำยธุรกำร 

4. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จดัหลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนอย่ำง
รอบดำ้น  

ระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพในกำรจดัหลกัสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันำคุณภำพผูเ้รียนอยำ่งรอบ
ดำ้น 

 

80 82 85 87 1. โครงกำรแห่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ทอ้งถ่ิน 
2. โครงกำรเปิดโลกกวำ้งสู่กำร
เรียนรู้ 
 
 

2,000 
 

10,000 

มฐ.2 
ตวับ่งช้ีท่ี 
2.1 , 2.3 

ฝ่ำยวิชำกำร 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

5. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันำเต็มศกัยภำพ  

ระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพในกำรจดั
สภำพแวดลอ้มและกำรบริกำรท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันำเต็ม
ศกัยภำพ 

80 82 85 87 1. โครงกำรอนุรักษธ์รรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. โครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม 
สนำมน่ำเล่น 

- 
 

1,000 

มฐ.2 
ตวับ่งช้ีท่ี 
2.2.4 

ฝ่ำยอำคำร
สถำนท่ี 

6. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จดัระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง  

ระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพในกำรจดัระบบ
กำรประกนัคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

80 82 85 87 1. โครงกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือกำรประกนั
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1,000 มฐ.4 
ตวับ่งช้ีท่ี 

4.1 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 
 กลยุทธ์ิที่ 4 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
เด็กนกัเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถใน
กำรฟัง พูด อ่ำน  

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีทกัษะ
ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด  

80 82 85 87 1. โครงกำรมำรียรั์กษเ์ด่นภำษำ 
กำ้วหนำ้สู่สำกล 
     - กิจกรรม English We Can 

10,000 มฐ. 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 

1.1.3 – 1.1.6 

ฝ่ำยวิชำกำร 



-  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
และเขียนภำษำองักฤษ และมี
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำย 

อ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ และมี
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

         - กิจกรรม ASEAN Camp 
      - กิจกรรม Mareeruk on Stage 

   

 
 กลยุทธ์ิที่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมส่งเสริมของสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

รายปี 

โครงการ 
กจิกรรม 

งบประมาณ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ. / ตวับ่งช้ี) 

ฝ่ายรับผดิชอบ 

2559 2560 2561 2562 
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
พฒันำผูเ้รียนให้มีทกัษะควำมสำมำรถ
ในกำรใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือกำรสืบคน้ 

ระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพในกำรพฒันำ
ผูเ้รียนให้มีทกัษะควำมสำมำรถ
ในกำรใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือกำร
สืบคน้ 

80 82 85 87 1. โครงกำรมำรียรั์กษเ์ด่น
เทคโนโลย ี
     - กิจกรรมกำรแข่งขนัวำดภำพ
ดว้ยโปรแกรมกรำฟฟิก 
     - กิจกรรมโปแกรมฝึกพิมพ ์
BBC  
     - กำรใชอิ้นเตอร์เน็ตอยำ่ง
ปลอดภยั 

1,000 มฐ.1 
ตวับ่งช้ีท่ี 

1.1.4 – 1.1.6 

ฝ่ำยวิชำกำร 



 

ส่วนที่ 5 แหล่งวทิยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวชิาการ 
 
1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 1.1 มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
 1.2 มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
 1.3 องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชียงรำย 
 1.4 เทศบำลนครเชียงรำย 
 1.5 ศูนยลู์กเสือแม่ยำว อ.เมือง จ.เชียงรำย 
 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1 กำรฟ้อนดำบ 
 2.2 กำรท ำตุงใสห้มู 
 2.3 กำรท ำขนมไทย 
 2.4 กำรท ำน ้ ำพริกน ้ ำยอ้ย 
 2.5 กำรท ำจกัสำร 
 2.6 กำรประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใช ้จำกเศษวสัดุ 
 
3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 3.1 นิทรรศกำรวนัวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง  
 3.2 นิทรรศกำรวนัวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
 3.3 หอดูดำว องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชียงรำย 
 3.4 ศูนยว์ฒันธรรมนิทศัน์ และพพิธิภณัฑเ์มืองเชียงรำย 750 ปี 
 3.5 วดัสนัทรำยใหม่ 
 3.5 วดัร่องเสือเตน้ 
 3.6 วดัหว้ยปลำกั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  

ส่วนที่ 6 การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 

1. ผู้รับใบอนุญาต 
 1.1 เป็นผูท้  ำนิติกรรมกบัหน่วยงำนภำยนอก หรืออำจมอบหมำยให้ผูอ้  ำนวยกำรหรือผูจ้ดักำร เป็นผูท้  ำ
กำรแทนได ้
 1.2 แต่งตั้งประธำนและคระกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

1.3 ใหค้วำมเห็นชอบและรับรอง กำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง “ตรำสำรจดัตั้ง” ของโรงเรียน 
 

2. ผู้จดัการ 
 2.1 ดูแลรับผดิชอบงำนดำ้นงบประมำณของโรงเรียนในระบบ 
 2.2 ดูแลรับผดิชอบกำรบริหำรงำนทัว่ไปของโรงเรียนในระบบ 

2.3 น ำเสนอรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน ต่อผูรั้บใบอนุญำตเป็นประจ ำภำยในเวลำที่ก  ำหนด 
2.4 ร่วมกบัผูอ้  ำนวยกำร น ำเสนอแผนงำน โครงกำร และงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ เพื่อปรึกษำขอ

ควำมเห็นชอบ หรือ ขออนุมติัต่อผูรั้บใบอนุญำตภำยในเวลำที่ก  ำหนด 
2.5 ปฏิบติัหนน้ำที่อ่ืนเก่ียวกบักำรบริหำรงำนตำมตรำสำรจดัตั้ง นโยบำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของโรงเรียน

ในระบบและหนำ้ที่อ่ืน ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2560 
 

3. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3.1 รับผิดชอบกำรบริหำรจดักำรศึกษำ ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือผูรั้บใบอนุญำต
มอบหมำย 
 3.2 รับผดิชอบงำนดำ้นวชิำกำรของโรงเรียน 

3.3 แต่งตั้งและถอดถอนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจำ้หน้ำที่ของโรงเรียนในระบบ ตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริหำร 

3.4 ปกครองครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจำ้หนำ้ที่ของโรงเรียนในระบบ 
3.5 จดัท ำระเบียบครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจำ้หน้ำที่ นักเรียน และเอกสำรที่เก่ียวกบักำรให้กำรศึกษำ

ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก ำหนด 
3.6 จดัท ำหลกัฐำนเก่ียวกบักำรวดัและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
3.7 ปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืน อนัเก่ียวกบัวชิำกำรและระเบียบและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร รวมทั้งตรำสำรจดัตั้ง

โรงเรียน นโยบำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหน้ำที่อ่ืนตำมที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 



-  

3.8 น ำเสนอแผนงำน และโครงกำรประจ ำปี เพื่อปรึกษำขอควำมเห็นชอบ หรือขออนุมัติต่อผูรั้บ
ใบอนุญำต ภำยในเวลำที่ก  ำหนด พร้อมทั้งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ และผลกำรปฏิบติัต่อคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียนเม่ือส้ินปีกำรศึกษำ 
 

4. ครู 
4.1 วำงแผนสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
4.2 จดัท ำแผนกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนส ำคญั เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง แสดงออกอยำ่งอิสระ และ          

มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  
4.3 จดัท ำและพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ ทั้งภำยในภำยนอกสถำนศึกษำ ช้ีแนะและ

จดัหำแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในชุมชน เช่นห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสำธำรณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบำ้น 
ฯลฯ  

4.4 พฒันำตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทนัต่อเหตุกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของสังคมและวงกำรศึกษำอยู่
เสมอ 

4.5 เป็นแบบอยำ่งที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบติัดีต่อเพือ่นครู และนกัเรียน  
4.6 จดัสภำพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและสถำนศึกษำใหเ้อ้ือต่อกำรเรียนรู้ใหมี้บรรยำกำศดึงดูดควำมสนใจ 

ทำ้ทำย ใหผู้เ้รียนอยำกมีส่วนร่วม  
4.7 จดักำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัสภำพจริง โดยประเมินจำกกำรปฏิบตัิ กำรสงัเกต 

กำร สมัภำษณ์ จำกแฟ้มสะสมงำน ฯลฯ  
4.8 จดัท ำวจิยัในชั้นเรียน เพือ่พฒันำหลกัสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
4.9 จดัท ำขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล โดยให้มีกำรประสำนกนัระหว่ำงสถำนศึกษำ บำ้นและชุมชนเพื่อ

กำร พฒันำผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 
5. บุคลากรทางการศึกษา 
 5.1 จดัท ำขอ้มูลพื้นฐำนนกัเรียน ทะเบียนนกัเรียน  
 5.2 จดัท ำทะเบียนคุมวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำ 
 5.3 จดัท ำบะเบียนคุมหนงัสือเขำ้ – ออก 
 5.4 จดัท ำหนงัสือออก ค  ำสัง่ ประกำศของสถำนศึกษำ 
 5.5 จดัท ำทะเบียนคุมหนงัสือยมืเรียน 
 5.6 จดัท ำรำยงำนสรุป และระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเอกสำรกำรเรียนฟรี 15 ปี 
 5.7 จดัท ำสำรสนเทศของโรงเรียนเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 
 5.8 สนบัสนุนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ประกอบกำรสอนแก่ครูประจ ำวชิำ 
 
 



-  

6. นักเรียน 
6.1 ตอ้งประพฤติตนตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัต่ำงๆที่โรงเรียนก ำหนด 
6.2 ตอ้งเป็นผูมี้ระเบียบ วนิยั คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
6.3 ตอ้งใหค้วำมเคำรพเช่ือฟัง บิดำมำรดำ ผูป้กครอง ครูอำจำรย ์
6.4 ตอ้งปฏิบติังำนใหเ้หมำะสมกบักำลเทศะมีควำมสุภำพ อ่อนโยนทั้งกำย วำจำ ใจ 
6.5 ตอ้งตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน 
6.6 ตอ้งไม่เสพส่ิงเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
6.7 ตอ้งมีควำมซ่ือสตัย ์รักควำมสำมคัคีไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ่ื้น 
6.8 ตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องเรียน อำคำรเรียนและรักษำสภำพแวดลอ้ม

ในโรงเรียนใหส้วยงำม 
6.9 ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย รู้จกัคุณค่ำของวฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของชำติ 
6.10 ตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
6.11 ตอ้งช่วยกนัสร้ำงและรักษำช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 
6.12 ตอ้งรู้จกัประหยดัและสร้ำงคุณภำพชีวติที่ดี 

 

7. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 7.1 ออกระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของโรงเรียน 
 7.2 ใหค้วำมเห็นชอบนโยบำย และแผนพฒันำกำรศึกษำของโรงเรียน 

7.3 ให้ค  ำแนะน ำกำรบริหำรและกำรจดักำรโรงเรียน ด้ำนบุคลำกร แผนงำน งบประมำณ วิชำกำร 
กิจกรรมนกัเรียน อำคำรสถำนที่ และควำมสมัพนัธก์บัชุมนุม 

7.4 ก ำกบัดูแลใหมี้ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในโรงเรียน 
7.5 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูอ้  ำนวยกำรและผูจ้ดักำร 
7.6 ให้ “เสนอ” ในกำรกู้ยมืเงินคร้ังเดียว หรือ หลำยคร้ัง รวมกนัร้อยละ “สิบห้ำ” ของมูลค่ำทรัพยสิ์น          

ที่มีอยูใ่นขณะนั้นต่อ “ผูรั้บใบอนุญำต” 
 

8. บิดา  มารดา ผู้ปกครอง 
8.1  สนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

     8.2  สนับสนุนนโยบำยของสถำนศึกษำโดยกำรดูแลบุตรหลำนให้ประพฤติตนเป็นคนดี รับผิดชอบใน
หนำ้ที่ของตนเอง 
    8.3. ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัชุมชนในส่ิงที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำน โครงกำร / กิจกรรมของ
สถำนศึกษำ 
   8.5  เสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ 
     8.6  ส่งเสริมกำรประชำสมัพนัธผ์ลงำน กำรด ำเนินงำน และควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 



-  

 
9. องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 
 9.1 ร่วมก ำหนดเป้ำหมำย วสิัยทศัน์ พนัธกิจของสถำนศึกษำ 
 9.2 ส่งเสริมสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตลอดจนแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน 
ปรำชญช์ำวบำ้น ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
 9.3 สนบัสนุนขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนและควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสถำนศึกษำกบัชุมชนใหแ้ก่คณะกรรมกำร 
ผูป้ระเมินภำยนอก  
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 7 การก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 กลยุทธ์ิที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละ 80 นกัเรียนสุขภำวะท่ีดีและมี
สุนทรียภำพ 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีสุขภำวะท่ีดี
และมีสุนทรียภำพ 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบบนัทึกน ้ำหนกั -ส่วนสูง 
- แบบสรุปผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินยั และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 

3. นกัเรียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้
ดว้ยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพฒันำตนเอง
อยำ่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีทกัษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเองรักกำรเรียนรู้ 
และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบบนัทึกกำรใชห้้องสมุด  

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

4. นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่ง
เป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค ์ตดัสินใจ
แกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสมเหตุผล 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีสติสม
เหตุผล 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- โครงงำนของนกัเรียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

5. นกัเรียนมีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำม
หลกัสูตร 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีควำมรู้และ
ทกัษะท่ีจ ำเป็นตำมหลกัสูตร 

- สรุปผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
- สรุปผลกำรทดสอบระดบัชำติ ขั้นพ้ืนฐำน 
   (O-net)  
- สรุปผลกำรทดสอบโดยใชข้อ้สอบกลำง  
- สรุปผลกำรทดสอบ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 



-  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. นกัเรียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รักกำร
ท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีทกัษะในกำร
ท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ
สุจริต 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- กิจกรรมโครงงำน / งำนกลุ่ม 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และครูผู้สอน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ครูผูส้อนจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส ำคญัไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนท่ีจดักระบวนกำร
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญัไดอ้ยำ่งมี
คุณภำพ 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบสรุปนิทเศกำรสอนครู 
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู) 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยบุคลำกร 

2. ครูผูส้อนพฒันำวิชำชีพ เทคนิคกำรสอน 
ตลอดจนมีกำรผลิตส่ือ / นวตักรรม / และ
วิจยัในชั้นเรียน 

ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนท่ีมีกำรพฒันำ
วิชำชีพ เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมีกำร
ผลิตส่ือ / นวตักรรม / และวิจยัในชั้นเรียน 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบสรุปนิทเศกำรสอนครู 
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู) 
- แบบรำยงำนผลกำรอบรม 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยบุคลำกร 

3. ครูผูส้อนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนท่ีเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบสรุปนิทเศกำรสอนครู 
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู) 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยบุคลำกร 

 
 

 



-  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ผูบ้ริหำรมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง 
ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้       

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง 
ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยบุคลำกร 

2. ผูบ้ริหำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล   

ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยบุคลำกร 

3. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ
ผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ี
อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ
ผูป้กครอง ปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ี
อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- บนัทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน / ประชุมครู / ประชุมผูป้กครอง 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยสัมพนัธ์ชุมชน 
ฝ่ำยธุรกำร 

4. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัด
ห ลัก สู ต ร  ก ระบวนกำร เรี ยน รู้  แล ะ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนอย่ำงรอบ
ดำ้น  

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดั
หลกัสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันำคุณภำพผูเ้รียนอยำ่งรอบ
ดำ้น อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

- หลกัสูตรสถำนศึกษำ  
- แบบประเมินนิเทศกำรสอนของครู 
- แบบประเมินส่ือกำรสอน / นวตักรรม  

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

5. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนพฒันำเต็มศกัยภำพ  

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจดั
สภำพแวดลอ้มและกำรบริกำรท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนพฒันำเต็มศกัยภำพ อยูใ่นระดบัดี
ข้ึนไป 

 
 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี 



-  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จดัระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จดัระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
- ระบบประกนัคุณภำพภำยใน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เด็กนกัเรียนมีทกัษะควำมสำมำรถในกำร
ฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำองักฤษ และมี
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีทกัษะ
ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน
ภำษำองักฤษ และมีประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบทดสอบ Oral test 
- แบบทดสอบ Oxford Placement test 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พฒันำคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรกำรส่งเสริมส่งเสริมของสถำนศึกษำ   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพฒันำ
ผูเ้รียนให้มีทกัษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลย ีเพ่ือกำรสืบคน้ 

สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพฒันำ
ผูเ้รียนให้มีทกัษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลย ีเพ่ือกำรสืบคน้ อยูใ่นระดบัดี
ข้ึนไป 

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร 
- แบบประเมินควำมสำมำรถดำ้นคอมพิวเตอร์ / 
เทคโนโลย ี
- ผลงำน / นวตักรรม ของนกัเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 



 

ส่วนที่ 8 การน าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 

วธีิการน าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน (นักเรียน) 
1.  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

1.1 พฒันำกำรอ่ำนเขียนกำรใชภ้ำษำไทยและแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง 
1.2 พฒันำกิจกรรมเพือ่เพิม่พนูภำษำองักฤษดำ้นควำมรู้และเพือ่กำรส่ือสำร 
1.3  พฒันำกำรสร้ำงและน ำเสนอผลงำนโดยประยกุตใ์ชส่ื้อ ICT 
1.4  พฒันำกำรสร้ำงและน ำเสนอผลงำน  โดยใชเ้ทคโนโลยคีวบคู่ 

2. เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต  
2.1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พงึประสงค ์
2.2 พฒันำกิจกรรมดำ้นศิลปะ ดนตรี และกีฬำ 

3.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
3.1  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงสรรคผ์ลงำนดำ้นศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรม 
3.2 จดักิจกรรมภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำบูรณำกำรในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
4.1 พฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำและหลกัสูตรทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 
4.2 พฒันำแหล่งเรียนรู้  จำกภำยในและน ำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอกมำบูรณำกำรในกำร
เรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ 
4.3 พฒันำส่ือและนวตักรรมที่สอดคลอ้งกบักำรจดักำรเรียนรู้ 
4.4 พฒันำกำรประเมินตำมสภำพจริงอยำ่งหลำกหลำยและต่อเน่ือง 
4.5 พฒันำกำรวจิยัและน ำผลกำรวจิยัไปใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

ด้านการเรียนการสอน (ด้านครู) 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 พฒันำผูบ้ริหำรดำ้นกำรพฒันำระบบกำรบริหำรและกำรจดักำรที่ดีมีประสิทธิภำพ 
5.2 พฒันำผูบ้ริหำรและครูใหมี้ทกัษะกำรใชภ้ำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
5.3 พฒันำผูบ้ริหำรและครูสำมำรถใหร้ะบบประกนัคุณภำพเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจดักำร 
5.4 ผูบ้ริหำรและครูปฏิบติังำนอยำ่งมีมำตรฐำนวชิำชีพ 
5.5 พฒันำครูใหมี้ควำมสำมำรถในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 
5.6 พฒันำครูใหมี้ทกัษะกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
5.7 พฒันำผูบ้ริหำรและครูดำ้น ICT อยำ่งหลำกหลำย 
5.8 พฒันำครูดำ้นกำรจดัท ำผลงำนทำงวชิำกำรอยำ่ง ต่อเน่ือง 



-  

5.9 ส่งเสริมผูบ้ริหำรและครูร่วมกำรประชุมอบรมสมัมนำร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอก 
5.10 ส่งเสริมครูจดัท ำผลงำนเพือ่เผยแพร่และไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติอยำ่งต่อเน่ือง 
5.11 จดัสวสัดิกำรและกิจกรรมเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง 
5.12 จดัระบบนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล รำยงำนและเผยแพร่ 
 

ด้านการบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) 
6. การปรับระบบการ บริหารและการจัดการที่ดี 

6.1 ส่งเสริมและพฒันำระบบกำรบริหำรและจดักำรโรงเรียนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
6.2  พฒันำและปรับปรุงแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติักำรโดยกำรมีส่วนร่วมและยอมรับของผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
6.3 ส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรจดักำรบรรยำกำศและส่ิงแวดลอ้มที่ดี  

7. พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
7.1 ส่งเสริมและพฒันำใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
8.1 พฒันำกำรด ำเนินงำนระบบประกนัคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนและอยำ่งต่อเน่ือง 

9. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.1 ส่งเสริมและพฒันำกำรด ำเนินงำนกำรจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

10. สรุปผลการพัฒนาโรงเรียน 
10.1 มีกำรพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและรำยงำนผลกำรพฒันำ

โรงเรียนไปยงัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 
11.  วิจัยและพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน 

11.1 มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำรูปแบบกำรด ำเนินกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 



-  

 

ภาคผนวก 
 
 - ส ำเนำค ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนจดัท ำแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 - บนัทึกเห็นชอบแผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  

 
 
 
 

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 
ค าส่ังที่ 33 / 2558 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

**************************** 
 

ตำมที่มีกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงว่ำดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยในระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำนศึกษำจะตอ้ง
ด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพื่อเป็นกำรก ำหนด  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2562 จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย และเป็นกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบ
กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย โรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย แผนกประถม-มธัยม     
จึงประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2562 ดงัน้ี 

 

  1. ที่ปรึกษา 
  1. นำยวชิรำ  นำมบุญ  ผูจ้ดักำรโรงเรียน 
  2. นำยมณัฑนะ  นำมบุญ  ผูรั้บใบอนุญำตโรงเรียน 
  3. น.ส.มณฑินี  นำมบุญ  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
  4. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. นำยวทิำน ฉำยำ  ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  2. นำงสถิรำ นำมบุญ  รองประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  3. นำงนิตยำ กำวลิะ  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  4. น.ส.กำญจนำ  เบญจรงคพนัธ ์ คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  5. นำงธนิกำ แคแดง  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  6. นำยอ ำนำจ ค ำลือ  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและเลขำนุกำร 
 
 
 
 



-  

 
 ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินงำนที่ไดรั้บกำรแต่งตั้ง ปฏิบติัหนำ้ที่อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ และใหเ้ป็นไป
ดว้ยควำมเรียบร้อย 

 

 สัง่ ณ วนัที่ 25 ธนัวำคม พ.ศ.2558 
 

ลงช่ือ   
                                 (นำงสำวมณฑินี   นำมบุญ) 
        ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย  

    แผนกประถม-มธัยม 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  

 
 
 

โรงเรียนมำรียรั์กษเ์ชียงรำย แผนกประถม - มธัยม 
เร่ือง  บนัทึกกำรเห็นชอบแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

************************************* 
ตำมที่มีกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงว่ำดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำนศึกษำ             

จะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพือ่เป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำ  

 ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ                 
ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เสร็จส้ินแลว้นั้น คณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียนเห็นชอบให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒ และทุกฝ่ำยที่มีส่วนเก่ียวขอ้งได้รับทรำบ ทั้งน้ีให้สถำนศึกษำไดมี้กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม อยำ่งต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ เพือ่กำรยกระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำใหดี้ยิง่ขึ้นต่อไป 
  

  ร่วมลงนำมเห็นชอบรำยงำน  ณ วนัที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
    ลงช่ือ .......................................... ผูรั้บใบอนุญำตโรงเรียน  
      (นำยมณัฑนะ  นำมบุญ) 
 

ลงช่ือ ..........................................  ผูจ้ดักำรโรงเรียน  
                  (นำยวชิรำ   นำมบุญ) 
 

     ลงช่ือ .......................................... ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
               (นำงสำวมณฑินี   นำมบุญ) 
 

ลงช่ือ .......................................... ผูท้รงคุณวฒิุ ลงช่ือ ........................................... ผูท้รงคุณวฒิุ 
               (นำยวทิำน   ฉำยำ)                  (นำงพมิพฉ์ว ี ฉำยำ) 
 

ลงช่ือ .......................................... ผูแ้ทนครู ลงช่ือ.......................................... ผูแ้ทนผูป้กครอง 
           (นำงสำวปภำวดี  ไพรบึง)                      (นำงจิรภิญญำ   พฤฒิพงศพ์สุิทธ์ิ)  
 

              ลงช่ือ .......................................... ผูท้รงคุณวฒิุภำยนอก 
                                                     (นำยบรรพต   ศรีวชิยั) 


