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โรงเรียนเวียงสระ  ตั้งอยู่เลขที่ 412 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี       

ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (เอเชีย 41)  โดยมีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน  8 ตารางวา เปิดทำการเรียนการ
สอนครั้งแรกในสังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 7 เมษายน                 
พ.ศ. 2514  และได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2514   โดยได้ใช้สถานที่โรงเรียน             
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217  และย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2515  ปีการศึกษา 
2522 เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีพ.ศ. 2548  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปีพ.ศ. 2548 ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปีพ.ศ. 2552  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school)  ปีพ.ศ. 2557  ผ่านการรับรองความ
ยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธ์านี 
ชุมพรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนเวียงสระตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
ทิศเหนือ     จดทางสาธารณะ    ทิศใต้         จดทางสาธารณะ 
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะและที่ดนิส่วนบุคคล ทิศตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 

 
 

1. ด้านการศึกษา ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา สนับสนุนให้บุตรหลานได้รับ 
การศึกษา  

2. ด้านสาธารณูปโภค ระบบประปาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคและส่วนบุคคล  ระบบไฟฟ้าเป็น 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระบบการสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่  ระบบคมนาคมสะดวก 

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นย่านธุรกิจการค้า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำ 
สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ และมีบางส่วนค้าขายหรือรับจ้าง การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มพลังต่างๆ

ส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง ชุมชนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ประชากรส่วนหนึ่งอพยพจากที่อื่น มาประกอบอาชีพ มี

การจ้างแรงงานต่างด้าว ส่วนเขตเทศบาลตำบลเวียงสระซึ่งมีพื้นที่ติดกันเป็น ชุมชนการค้า มีร้านค้านานาภัณฑ์ 

อัตราการขยายตัวทางการค้า และอัตราการหมุนเวียนของเงินทุนค่อนข้างสูง 

 
 

สภาพทั่วไป 
 

สภาพชุมชน 
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ภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

 

นายจตุพล  โฉมยงศ์ 
รองผู้อำนวยการ                

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นายเกียรติศักดิ์  ภักดี     
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

นายณัฎฐชัย  รักแก้ว 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

นางสาวสุริยา เพราเพราะ 
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการอุปถัมภ์กติติมศักดิ์ 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ 
เครือข่ายผู้ปกครองและครู 

โครงสร้างการบริหารงาน 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี 
งานส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา/แผนงาน
งบประมาณวิชาการ 

นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง 
งานพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา 

นางสุดารัตน์ ลำล่อง 
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศฯ 

 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
งานสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

นางสุริยา บัวทอง 
งานทะเบียนและเทียบโอน 

 

นางสาวสลี โรยร่วง 
งานวัดผลประเมินผล 

 

นางธารทิพย์ บัวสวัสดิ ์
งานพัฒนาการเรียนการสอน 

 

นางเกษร ศรีรัตนสูตร 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 

นางกนกวรรณ ตัง้ฐานานุศักดิ ์

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ     

นางสาวณิชากร เส้งสุย 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายจตุพล โฉมยงค ์
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางวันดี หอมชื่น 
งานแนะแนว 

 

นางบุญเรือน ปิยะพงค์ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

นางสาวน้ำฝน ใสหลวง 
งานประกันคุณภาพฯ   

 

นายสุชาติ แช่ม 
งานสารสนเทศวิชาการ 

 

นายสุริยัน พรหมพันธุ์ 
งานพัฒนาและส่งเสริมการ

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
งานโรงเรียนสุจริต 

 

นางอาทิตยา ดวงมณี 
งานโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล/ โรงเรียนดี 4 มุมเมือง 

นายวันชัย ตรีสงค์  

งานห้องเรียนพิเศษ MEP  

นางสุดารัตน์ ลำล่อง   
งานห้องเรียนพิเศษ 

Gifted 

นางสาวหทัยชนก แสงมณี 
งานการจัดการศึกษา

นักเรียนเรียนรวม 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

 

นายณัฏฐชัย  รักแก้ว 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานบุคคล 

 

นายสันติชูชัย  ชำนาญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
งานสำนักงานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ 
งานวินัย 

นางอารัญญา  บุญมาก 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นางสาววิชุดา  จำปาสด 
งานการวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครฯูและการย้าย 

 

นายสันติชูชัย   ชำนาญ 
งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 

นางสาวกนกกานต์ วังบัว 
งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

นางสาววิชชุตา  เตาวโต 
งานส่งเสริมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช 
งานยกย่องเชิดชูเกียรติและบำรุงขวัญและกำลังใจ 
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นางสุริยา บัวทอง  
งาน DMC 

 

ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

นางประนอม สรรพา 
งานกลุ่มบริหาร

สำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 

นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล 
งานกลุ่มงานพัฒนา
นโยบายและแผน 

 

 

นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
งานธนาคารโรงเรียน 

 

งานการเงิน บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย ์

 

นางปิยนาฎ  เดชาพร 
งานควบคุมภายใน 

  

นางวิจิตรา นิคมรัฐ 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

งบประมาณ 

นางสาววรรณี  แก้วศิริ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

นางประนอม  สรรพา 
งานการเงิน 

  
  

   
นางสาวนัจที สุขขี 

งานบัญชี 
  
  

   
นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  
  

   

นายเกียรติศักดิ์ ภักด ี
รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

งบประมาณ 

นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 
งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่า

บ้าน/ ค่าเล่าเรียนบุตร 
   
  

   
นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 

งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม 
หัวหน้างานสำนักงานและ

สารสนเทศ 

 

 

นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี 
หัวงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

 

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม 
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด/เอดส์และการกระทำผิดกฎหมาย 

ผิดวนิัย 
 

 

นายปริญญา จอง 
หัวหน้างานรักษาวินัยและแก้ไข

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 
 

 

นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ 
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 
 

นายเอนก เพ็ชรมาก 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

นายณัฏฐชัย รักแกว้ 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารกิจการนักเรียน 

 

 

นายเอกพจน์ แก้วมณี 
หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 

จราจร 

 

 

นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ 
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

นางสาวอารยา  แก้วทองสอน 

งานบริหารสำนักงาน 
นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

งานอาคารสถานที่ 

นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

นายกฤติชัย ราช
พิบูลย์ 

งานยานพาหนะ 

 

นางสาววาสนา บุญทอง 
งานคุ้มครองผู้บริโภค 

 

นางสาวสุรยิา  เพราเพราะ 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป 

นายตรัยพร  เดชาพร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ว่าที่ร.ต.หญิงประภาภรณ์ จันพลโท 
งานสวัสดิการ/สาธารณูปโภค 

 

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม      
งานประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาววราภรณ์  จินา 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

นายสุชาติ  แช่ม 
งานสารสนเทศโรงเรียน 

 

นางสาววราภรณ์ จิ
นา 

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

นางสาวกาญจนา หอมรัตน ์
งานธุรการโรงเรียน 

นางสาวสลี  โรยร่วง 
งานบ้านพักครู           

นายกฤติชัย ราชพิบูลย ์
งานรักษาความปลอดภัย 

นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
งานนักการ ภารโรงฯ 

นางอมรรัตน์  แจ่ม
แจ้ง 

งานสหกรณ์โรงเรียน 

ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาภรณ์ จันพลโท    
งาน Zero Waste Shcool 
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ฝ่าย / กลุ่มสาระ 
จำนวน 
( คน ) 

เพศ วุฒิทางการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท 

ฝ่ายบริหาร 5 3 2 - - 5 

วิทยาศาสตร ์ 13 3 10 - 9 4 

คณิตศาสตร์ 15 3 12 - 11 4 
ภาษาไทย 13 - 13 - 13 - 
สังคมศึกษา 12 3 9 - 12 - 
ภาษาต่างประเทศ 19 3 16 - 14 5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 4 3 - 6 1 
ศิลปะ 6 2 4 - 4 2 
การงานอาชีพ 8 1 7 - 8 - 
เทคโนโลยี 7 3 4 - 4 3 

รวมข้าราชการคร ู 105 25 80 0 81 24 
พนักงานราชการ 4 2 2 - 4 - 
ลูกจ้างประจำ 3 3 - 3 - - 
ครูอัตราจ้าง 4 2 2 - 4 - 
ครูอัตราจ้าง(สอนนักเรยีน
เรียนร่วม) 

1 - 1 - 1 - 

ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 3 1 2 - 3 - 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 12 3 9 2 10 - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 - 1 - 1 - 
พนักงานขับรถ 2 2 - 2 - - 
ยาม/แม่บ้าน 9 4 5 8 1 - 

รวม 39 17 22 15 24 0 
รวมทั้งหมด 144 42 186 15 105 24 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำแนกตามฝ่าย / กลุ่มสาระ / เพศ / วุฒิทางการศึกษา 

โรงเรียนเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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ตำแหน่ง อันดับ วิทยฐานะ 
จำนวน 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ - 1 1  
รองผู้อำนวยการ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ - - -  
รองผู้อำนวยการ คศ.2 ชำนาญการ 3 1 4  

คร ู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 6 17 23  
คร ู คศ.2 ชำนาญการ 2 17 19  
คร ู คศ.1 - 11 31 42  
คร ู ครูผู้ช่วย - 2 17 19  

รวม 24 84 108  
 
 
 

 
ข้อมูล DMC ณ 9 ธันวาคม 2563 

 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 
ม.

ปลาย 

รวม
ทั้งหมด 

เพศ 
ชาย 226 207 207 640 98 99 84 281 921 

หญิง 254 268 209 731 207 171 191 569 1300 

รวม 480 475 416 1371 305 270 275 850 2221 
จำนวนห้อง 11 11 11 33 7 7 7 21 54 
เฉลี่ยต่อห้อง 44 43 38 42 44 39 39 40 41 

รายงานวิทยฐานะของข้าราชการคร ู
โรงเรียนเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประจำปีการศึกษา 2564 
แ 

จำนวนนักเรียน 
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โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.39 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.13 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.53 พอใช ้
กลุ่มตงับ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.81 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.56 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่   ไมใ่ช ่
มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดขีึ้นไป อย่างน้อย 10 ตังบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้     ใช่   ไมใ่ช ่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไมใ่ช ่
สรุปผลการจัดการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

 

ซึ่งทุกตัวบ่งช้ีมีระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับดีมาก  ยกเว้นมาตรฐานที่  5  มีระดับคุณภาพ  อยู่ใน 

     ระดับพอใช้ ผ่านการรับรองจาก  สมศ. 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

           จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ข้อเสนอแนะ :  ครูควรจดัทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างจริงจังและเป็นระบบ             

นวัตกรรมหรือการปฏิบตัิที่เป็นเลิศของสถานศึกษา      

− โรงเรียนสนองพระราชดำริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตน์ราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

− พัฒนาครูและบุคลากรสูค่วามเป็นครูมืออาชพี 

2) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จุดเด่น 

− ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

− ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 
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− ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

          จุดที่ควรพัฒนา 

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  ควรวางโครงการเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ที่เข้มข้น  เน้นติวการสอบ  O – NET  ใช้ข้อสอบ  O – NET   ของปีก่อน ๆ  มาติว  ออกข้อสอบให้มีความ

สอดคล้องกับข้อสอบ  O – NET  และต้องดำเนินการในภาคเรียนที่  1 เปน็ต้นไป 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา (Internal Stakeholders) 
1.1 นักเรียน 1.โรงเรียนจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้นักเรียนได้
มาตรฐาน มีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
2.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาได้เท่าเทียมกัน 
และสู่มาตรฐานสากล 
3.ครูด ีมีความรู้
ความสามารถ สอนเก่งและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
4.โรงเรียนมีวัสด ุสื่อ 
ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ
ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย 
5.โรงเรียนมีและใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอก 
6.โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
7.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

1.นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน 
2.นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
3.นักเรียนมีวิถีชีวิต แบบ
ไทย รักและหวงแหนถ่ิน
กำเนิดสู่สังคมโลก 
4.นักเรียนที่จบการศกึษา 
ศึกษาต่อ ประกอบอาชพี
ที่สุจริต/ดำรงชีวติอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
และเพียงพอ 
5.นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

1.จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
2.ปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์โดยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและดูแลนักเรียน
สนับสนุนนักเรียนให้ได้
เรียนอย่างต่อเน่ืองจนจบ
หลักสูตร 
 
 
 

1.2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

1.ได้รับพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
2.ความกา้วหน้ามั่นคงใน
อาชีพ 

1.ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ประชุม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.การศกึษาดว้ยตนเอง 

3.ขวัญกำลังใจ 2.ได้รับความร่วมมือที่ด ี  

ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

4.มีภาวะผู้นำ 3.มีอุดมการณ์ในการ
ทำงานเต็มเวลา เต็มใจ 
เต็มความรูค้วามสามารถ 
ทุ่มเท เสียสละ 

1.3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.มอบหมายงานได้ตรงตาม
วิชาเอก ความรู้ 
ความสามารถและมาตรฐาน
วิชาชพี 
2.ความกา้วหน้ามั่นคงใน
อาชีพ 
3.ขวัญกำลังใจ 
4.มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
อำนวยความสะดวก
เหมาะสมกับความต้องการ 
จำเป็น 
 

1.ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.บริการที่ดีมีคุณภาพ 
3.มีอุดมการณ์ในการ
ทำงานเต็มเวลา เต็มใจ 
เต็มความรูค้วามสามารถ 
ทุ่มเท เสียสละ 

1.คำสั่งแบ่งงาน 
2.ประชุม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.ศึกษาดว้ยตนเอง 

2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) 
2.1 นักเรียน 1.โรงเรียนจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้นักเรียนได้
มาตรฐาน มีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
2.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาได้เท่าเทียมกัน  
3.ครูด ีมีความรู้
ความสามารถ สอนเก่งและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
4.โรงเรียนมีวัสด ุสื่อ 
ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ
ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย 

1.นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน มีระเบียบ วินัย เป็น
คนเก่งคนดี มีความสุข มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
2.นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้  
3.นักเรียนมีวิถีชีวิต แบบ
ไทย รักและหวงแหนถ่ิน
กำเนิด 
4.นักเรียนที่จบการศกึษา 
ศึกษาต่อ ประกอบอาชพี
ที่สุจริต/ดำรงชีวติอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

1.จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
2.ปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์โดยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและดูแลนักเรียน
สนับสนุนนักเรียนให้ได้
เรียนอย่างต่อเน่ืองจนจบ
หลักสูตร 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

5.โรงเรียนมีและใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอก 

2.2 ผู้ปกครอง 1.จัดการศึกษาให้บุตรหลาน
อย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
2.ผู้บริหารและครูตั้งใจ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
3.ครูสอนดีมีคุณภาพ  
4.ผู้บริหารและครู มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองจนจบหลักสูตร 
2.ผู้ปกครองตระหนักเห็น
ความสำคัญของการศกึษา
และมีจิตสำนกัในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

1.ประชุมผู้ปกครอง 
2.รายงานผลการเรียน
และผลงานนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 

2.3 ผู้รับจ้าง ขายสินค้าที่มีคุณภาพด ีราคา
ยุติธรรม ไม่ผูกขาดทางการ
ค้า 

ดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ประสานงานที่
หลากหลายช่องทาง 
ตามทีร่ะเบียบกำหนด 

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders) 
3.1 สมศ. ประเมินมาตรฐานภายนอก

และให้การรับรอง 
1.หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเชื่อถือได้และมี
ความเทียง 
2.หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินมีความเป็นไปได้ 
สอดคล้องกับสภาพจริง 

1.การให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็น 
2.การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผา่นเว็บไซต์ 

3.2 ชุมชน 1.สถานศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาคนใน
ชุมชน 
2.สถานศึกษาจัดการศึกษาดี
มีคุณภาพและสอดคลอ้งกับ
ท้องถิ่น 

ชุมชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศกึษารวมถึงมี
จิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1.ประชาสัมพันธด์้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.โรงเรียนเชิญผู้นำ
ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน
เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/
วิทยากรบุคคลภายนอก 

3.3 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.สถานศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาคนใน
ชุมชน 

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน

ประชาสัมพันธด์้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2.สถานศึกษาจัดการศึกษาดี
มีคุณภาพและสอดคลอ้งกับ
ท้องถิ่น 

การศกึษารวมถึงมี
จิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

3.4 สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมของ
สถานศึกษา 

สื่อมวลชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศกึษารวมถึงมี
จิตสำนึกในการบรกิาร 

ติดต่อประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
18
  

 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 
S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน
และสังคม 
S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน 
S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศกึษาของชุมชน 
S4 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
S6 ได้รับความร่วมมอืทางวิชาการและการจดั
กิจกรรมฆร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสมำ่เสมอ 

S5 นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดาทำให้ขาด
การดูแลบุตร 
S7 ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนการสอน 
S8 ผู้ปกครองไม่มีเวลาดแูลบุตรหลานเท่าที่ควร
เน่ืองจากต้องทำงาน 
S9 มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยัว่ยุเช่นร้านเกมส์ การใช้
โทรศัพท์มือถือ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ดำรงชีวิตที่ด ี
S10 ผู้ปกครองส่วนใหญม่ีฐานะยากจนประกอบ
อาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดแูลนักเรียน ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนส่งผลกระทบต่อผลการ
เรียนของนักเรียน 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 
T1 มีแหล่งสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายทัง้สถาบันการศึกษาและ
องค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
T4 มีความต้องการบรโิภคเทคโนโลยีส่งผลให้
โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
T5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวติ อย่าง
พอเพียง 
T7 โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้น 
T8 ความกา้วหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต) ทำให้นักเรยีนมีความต้องการบริโภค 

T2 นักเรียนบางส่วนนำสือ่เทคโนโลยีไปใช้ในทางที่
ผิด 
T3 ชุมชนขาดการควบคมุการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีเช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส ์
T6 งบประมาณในการจดัการศึกษามีน้อย 

ผลการวิเคราะห์องค์กร โรงเรียนเวียงสระ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

ส่งผลทำให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 
E1 ฝึกให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาด
นัดอาชีพในโรงเรียน 
E6 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 

E7 ชุมชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรยีน
ส่งผลให้นักเรียนมีทุนใช้จ่ายในการจดัซื้ออาหารและ
วัสดุอุปกรณก์ารเรียน 
E7 ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 
ต่าง ๆ รว่มกับทางโรงเรยีนได้บริจาคทุนทรัพย์ใน
ด้านตา่ง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา
ส่งผลทำให้การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

E2 ภาระหน้ีสินของผู้ปกครองเช่น ธกส. กองทุน
หมู่บ้าน 
E3 ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ 
E4 ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เทา่
เทียมมีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุนการศึกษา 
E5 ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
E9 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มอีาชีพรับจ้างไม่มั่นคง และ
มีรายได้น้อยไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการเรียน
ของนักเรียน 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 
P1 นโยบายให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน 
P2 นโยบายรัฐเรือ่งการศกึษาภาคบังคับ 
P3 พระราชบัญญัติการศกึษาให้ทุกคนมีโอกาส
ศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
P4 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
P5 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟร ี15 ปีอย่างมี
คุณภาพ เพื่อลดคา่ใชจ้่ายของผู้ปกครอง 
P9 นโยบายให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน 

P6 สถานการณ์การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทำให้
นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเน่ือง 
P7 เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยน
รัฐบาล หรือ เปลี่ยนผู้บริหาร 
P8 การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่
เหมาะสม 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 
S1.1 โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายได้ชัดเจน 
S1.2 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชดัเจน 
S1.3 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความรูค้วามสามารถตามศักยภาพ 
S1.5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายเป็น
ผลดีต่อการจดัการศึกษา 
S1.6 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนงานก่อนเปิดภาค
การศกึษา 
S1.10 โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียน 

S1.4 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป 
S1.7 ครูรับผิดชอบงานพเิศษมากเกินไปเป็นผลให้
เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
S1.8 ภาระงานมีหลายหน้าที่ทำให้ขาดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน 
S1.9 ครูไม่ปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ไดร้ับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ 
 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 
S2.1 มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกจิกรรม
เสริมทางดา้นความรู้คุณธรรมจริยธรรมสุขภาพ
พลานามัยตามความถนัดความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน 
S2.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
S2.3 มีการจัดหลักสตูรสถานศึกษาและจัดทาสาระ
เพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียน 
S2.4 โรงเรียนสามารถให้บริการในการจดัการเรยีน
การสอนไดด้ีและทั่วถึง 
S2.5 มีการจัดกจิกรรมการส่งเสริมจติสาธารณะใน
โรงเรียน 
S2.6 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

S2.7 คะแนน O-NET ของนักเรียนยังอยู่ในระดบั
ค่อนข้างต่ำ 
S2.8 ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศกึษา 
S2.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

S2.9 นักเรียนดำรงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมี
ความสุข 
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 
M1.1 บุคลากรมีความรูค้วามสามารถประสบการณ์
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที ่และพร้อมรับ
ความรูท้ี่ทันสมัย 
M1.3 บุคลากรมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
M1.4 มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
M1.6 ครูเรียนจบระดับปริญญาตรีทกุคนและพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ 
M1.8 บุคลากรส่วนมากมีประสบการณ์ในการทำงาน
ทำให้เกิดทักษะในการจดัการเรียนการสอน 
M1.9 ครูและบุคลากรมคีวามกระตือรือร้นในการ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรยีน 
M1.10 บุคลากรทุกคนมคีวามศรัทธาในวิชาชีพครู 

M1.2 ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสาร 
M1.5 บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
M1.7 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
 

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 
M2.2 การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรหิาร
จัดการและพัฒนาการศกึษา 
M2.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการและเป็นระบบ 
M2.4 มีการบริหารที่โปรง่ใสตรวจสอบได้ 
M2.5 ระบบในการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการมี
ความคล่องตัวและมีหลักฐานชัดเจน 
M2.6 โรงเรียนมีการจัดการจดัทำแผนการใชจ้่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมทำให้ใช้จา่ยตรง
ตามความต้องการ 
M2.7 การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใสสามารถ
ติดตามตรวจสอบได ้

M2.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 
M3.1 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

M3.6 การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าชา้ไม่ทันต่อการใช้
งาน 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

M3.2 มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ อย่าง
สม่ำเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนทีด่ี 
M3.3 โรงเรียนจัดหางบประมาณในการผลิตสื่อการ
สอนนอกเหนือจากที่ได้รบัจัดสรรจากทางราชการ 
M3.4 โรงเรียนจัดหางบประมาณสนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียน 
M3.5 โรงเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์จดัการเรียนการสอนที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 
M4.1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มภีาวะ
ผู้นำสูง มีวิสัยทัศนก์ว้างไกลให้ความเอาใจใส่เอื้อ
อาทร ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
M4.2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง
โรงเรียนผ่าน website 
M4.3 โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาโรงเรียน 
M4.4 มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้เป็นระบบ 
M4.5 ผู้บริหารให้การอบรมพัฒนาความรู้แก่ครูและ
บุคลากรให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
การศกึษา 
M4.6 ผู้บริหารมีความรูค้วามสามารถและมุ่งมั่นต่อ
ความสำเรจ็มีวิสัยทัศนก์ว้างไกลศึกษาค้นควา้หา
แนวทางใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 
M4.8 ระบบบริหารมีการมอบอำนาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
M4.9 โรงเรียนมีแผนและโครงการ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การจดั
การศกึษามีประสิทธิภาพ 

M4.7 งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
M4.10 ระบบสารสนเทศมีหลายระบบและไม่
เชื่อมโยงทำให้เกิดภาระงานในการจัดทำที่ซ้ำซ้อน 
ภาระงานมาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (STEP) 
โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ำหนักคะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส
( + ) 

อุปสรรค
( - ) 

โอกาส  
( + ) 

อุปสรรค  
( - ) 

คะแนนเต็ม 1  1-5  1-5 

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.35 3.31 4.57 1.16 1.60 -0.44 
2. ด้านเทคโนโลย ี(Technology = T) 0.25 4.30 2.81 1.08 0.70 0.37 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 0.30 4.25 2.93 1.28 0.88 0.40 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.10 4.39 3.57 0.44 0.36 0.08 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 3.95 3.54 
0.41 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.21 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ำหนักคะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส
( + ) 

อุปสรรค
( - ) 

โอกาส  
( + ) 

อุปสรรค  
( - ) 

คะแนนเต็ม 1  1-5  1-5 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.16 4.05 3.87 0.65 0.62 0.03 
2.ด้านผลผลิตและการบริการ(Service and Products  = S2) 0.16 4.15 3.33 0.66 0.53 0.13 
3.ด้านบุคลากร (Man = M1) 0.20 4.62 2.44 0.92 0.49 0.43 
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2) 0.12 3.76 3.86 0.45 0.46 -0.01 
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.16 3.88 3.95 0.62 0.63 -0.01 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Mannagement = M4 ) 0.20 3.75 3.27 0.75 0.65 0.10 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 4.06 3.39 
0.67 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.33 
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กราฟแสดงสถานภาพองค์กร 

โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
  
 จากกราฟ พบว่า จุดแรเงาพร้อมลูกศร ปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็น Stars แสดงให้
เห็นว่า โรงเรียนเวียงสระ มีสภาพภายนอกที่เอื้อและสภาพภายในที่แข็ง คือ ภายนอกให้การสนับสนุนและ
ปัจจัยภายในหน่วยงานดีมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 จากกราฟ พบว่า มีไข่บางส่วนล้ำเข้าไปในส่วนของ Question Marks , Cash Cows และ Dogs ซึ่ง
แสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหาเป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย  

 

STARS Question Marks

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

W
-1

-2

-3

O
5

4

3

2

-4

-5

T

1

S

    

    

    

     

    

     

บนแกนความสัมพันธ ของ  SWOT
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 

ดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการ OBECQA 
FOLLOW AND IMPLEMENT THE STANDARD CRITERIA OF THE OBECQA 

 

 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ    ชุมชนศรัทธา 

 

 

“ โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE ” 
 

 

 

SMART 

S   คือ  Smile 
M   คือ   Moral 
 A   คือ   Active 
 R   คือ   Ready 
 T   คือ   Talent 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 

เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ 
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รักองค์การ งานถูกต้อง ยกย่องคุณธรรม 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สรา้งศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหาร
จัดการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ 
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เอกสารหมายเลข 1 

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา /กลยุทธ์โรงเรียนเวียงสระ /กลยุทธ์ สพม.สฎชพ. 

และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

มฐ กลยุทธ์โรงเรียนเวียงสระ กลยุทธ์ สพม.สฎชพ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูร
การศกึษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
นโยบายที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศกึษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ยระบบ
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ICT 

กลยุทธ์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริม
คุณภาพชวีิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความ
เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ภายในให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 

3 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ  



  

  27
 
27 

เอกสารหมายเลข 2 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ท่ี มาตรฐานการศึกษาฯ ประเด็นพิจารณา 
1  

 
 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  • ภาษาไทย 
  • คณิตศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตร์ 
  • ภาษาต่างประเทศ 
  ภาษาอังกฤษ 

  ภาษาจีน 

  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  • ศิลปะ  
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ท่ี มาตรฐานการศึกษาฯ ประเด็นพิจารณา 
  • สุขศึกษา 
  • การงานอาชีพ 
  • เทคโนโลยี 
  2. ผลการทดสอบวัดระดับชาติ 

  • ภาษาไทย 
  • ภาษาอังกฤษ 
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  • วิทยาศาสตร์ 
  • คณิตศาสตร์ 
 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

 

 

ท่ี มาตรฐานการศึกษาฯ ประเด็นพิจารณา 
2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ท่ี มาตรฐานการศึกษาฯ ประเด็นพิจารณา 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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เอกสารหมายเลข 3 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 

ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล  
ประกอบด้วย  

1) การจัดการเรียนการสอน  
2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
2) ยกระดับการจดัการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)  
3) ยกระดับการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 

1.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านการประเมินระดบัชาติในระดับดีขึ้นไป 

1.2  ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคหรือระดับชาติ 

1.3  จำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ 

1.4  นักเรียนมคีา่เฉลี่ยผลการทดสอบด้วยเครือ่งมือประเมินระดับนานาชาติ  เช่น PISA หรือ TIMMS ไม่น้อย

กว่าคา่เฉลี่ยของระดับนานาชาติ 

1.5  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยูใ่นระดับดีขึน้ไปจากเครื่องมือที่โครงการพัฒนาขึ้น 

1.6  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับนานาชาต ิ(เช่น IELS, 

TOFEL เป็นต้น) 

1.7  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

1.8  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระดว้ยตนเอง  เพื่อหา

คำตอบและสรุปองค์ความรู้ได้ 

1.9  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร  เขียน เสนอผลการศึกษาค้นควา้โดยใช้สือ่ที่เหมาะสมได ้ที่มีแหล่ง

อ้างอิงที่เชื่อถือได ้

1.10 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูท้ี่ได้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่ 

การปฏิบัติหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

1.11 จำนวนกิจกรรมทีจ่ดัให้นักเรียนได้มานำเสนอผลงานร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.12 จำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนในโครงการกับโรงเรียนของประเทศต่างๆในอาเซียน 
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1.13 จำนวนโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส่งแข่งขันระดับนานาชาติ 

1.14 จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

1.15 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการและควบคุมการใช้

เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสังคม  สิ่งแวดส้อมและอุดมการณ์

ประชาธิปไตย 

1.16 ร้อยละของนักเรียนที่มีความคดิสร้างสรรค ์กล้าเผชิญความเสี่ยง ความสามารถใช้ความคดิระดับสูง  มี

เหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

2.  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2.2  ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ

ต้องการของผู้เรียน 

2.3  ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้สาระการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Studey : IS) 

3. ด้านบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 

1.  ด้านคุณภาพบุคลากร 

คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวชี้วัด 

3.1  ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล  
3.2  ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
3.3  ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ (Academic Leadership) ทีม่ีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ  
3.4  ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ  
3.5  ผู้บริหารสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศในการสื่อสาร  
3.6  ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

คุณภาพของครู 

3.7  ร้อยละของครูดา้นวชิาการที่ผ่านการประเมนิความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ  
3.8  ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย  โครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร  
3.9  อตัราการเพิ่มของครูที่สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร  
3.10 ร้อยละของครทูี่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
3.11 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูที่เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 
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2.  ด้านระบบการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 

3.12 โรงเรียนที่บริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับรองจากองคก์รมาตรฐานสากลระดับโลก 

3.13 โรงเรียนมีการบริหารดา้นบุคลากรอย่างมีอสิระคล่องตัวโดยสามารถกำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจ ุจัด

จ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 

3.14 โรงเรียนสามารถแสวง ระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดย

สามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างคล่องตวัตามสภาพความต้องการและจำเป็น 

3.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด 

3.15 ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องอิเลกทรอนิกส์มัลติมีเดีย 

3.16 ร้อยละของโรงเรียนมีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่ทนัสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.17 ร้อยละของโรงเรียนมีห้องสมุด ศูนย์วิทยบรกิาร (Resource Center) ที่มีการบรกิารด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.18 ร้อยละของครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมดุ ศูนย์วทิยบริการ 

3.19 ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดห้องเรียนและห้องเรียนอัตราส่วนครูตอ่นักเรียนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

4.  ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา 

ตัวชี้วัด 

3.20 ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดบัภูมิภาค ระดับประเทศ และ

ระหว่างประเทศ 

3.21 ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.22 ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายเรียนรู้กบับุคคลอื่นทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

5.  ด้านการวิจัยและการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 

3.23 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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เอกสารหมายเลข 4 

ตัวชี้วัดโรงเรียนพระราชทาน 

ลำดับ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด 
1 ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต ิ(ONET) ของสถานศึกษา 
มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง 3 ปี  
2. นักเรียนมีความสามารถในการอา่นเขียนภาษาไทย การ
สื่อสาร และ การคิดคำนวณ  
3. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
4. นักเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้  
5. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ สื่อสาร (ICT) 
6. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 7. นักเรียนมีความพร้อมในการศกึษาต่อ การฝกึงาน หรือการ
ทำงาน  
7. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบดา้น มีความสามารถ
พิเศษ และมีผลงานเป็นเลิศ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม ตามที่สถานศึกษา
กำหนด และมีจิตส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ตน 
2. นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
3. นักเรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
4. นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความ
มุ่งมั่น ในการท างาน และท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ  
5. นักเรียนมีความภาคภมูิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญา
ไทย มีแนวทางน าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
6. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียน 
7. นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตได้  
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8. นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย เข้าใจวธิีป้องกันตนเองและ
ผู้อื่นให ้ปลอดภัยจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุข
ทุกชนิด 

2 ด้านที่ 2 การบริหารหลกัสูตร
และงานวิชาการ  
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
 

1. วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน 
สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษาให้
มีความ ยดืหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
3. นำหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรยีนการสอน
เพื่อให้ บรรลุผลตามจดุมุ่งหมาย  
4. จัดทำแผนและด าเนนิการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และ
ประเมิน การใช้หลักสตูร 
5. สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมิน มาปรับปรุง
และ พัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวจิัยเพื่อพัฒนา 

2.2 การจัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร  

1. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความ
คิดเห็นของ ผู้ปกครอง ชมุชน มาก าหนดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
2. กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทางการจัด
กิจกรรม เสริมหลักสตูร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เน้น
การพัฒนา รอบด้าน  
3. มีรูปแบบการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค ์
ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม 
4. นักเรียนทุกคนรว่มกิจกรรมเสริมหลักสตูรอยา่งมีความสุข  
5. นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์และเห็นการพฒันาต่อยอดได้ 

2.3  สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  

1. รับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อการออกแบบ จัดหา 
และผลิต  
2. ออกแบบ วางแผน และจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสูตร 
3. จัดบรกิารและบำรุงรกัษาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้และ
แหล่งเรียนรู้  
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ
แหล่ง เรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา ในท้องถิ่นและชุมชน และมี
การใช้ อยา่งเหมาะสม  
5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ 
แหล่งเรียนรู้สู่แวดวงวิชาการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย น่าสนใจ 

 2.4 ระบบการวัดและ
ประเมินผล  

1.สร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้
ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกบันักเรียน  
2. มีระเบียบการวดัและประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ
วัด และประเมิน  
3. สรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นระบบ ใช้งานสะดวกรวดเรว็  
4. จัดทำเอกสารประกอบการวดัและประเมินผลเพื่อสรุป
รายงาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  
5. นำผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจดัการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 

3 3 การบริหารและการจัด
การศึกษา 
 
3.1 ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร  
  

1. ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์เชงิกลยุทธ์ ยดึหลักการบรหิารแบบมี
ส่วนร่วม  
2. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างได้  
3. ผู้บริหารจัดการศกึษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็น
สำคัญ 
4. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย  
5. ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การพัฒนาองค์กร  1. สถานศึกษามรีะบบพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยรับฟัง 
ความคดิเห็นจากทุกภาคส่วน  
2. สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3. สถานศึกษาส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่ดีงาม 
เพื่อพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม และอาคารสถานที่มี 
ความสะอาด และมีระบบการดูแลความปลอดภยั 
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5. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มี
ความมั่นคง แข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ  
6. สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักเรียน คร ู
บุคลากร ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

3.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา  

1. สถานศึกษาจดัหา ผลติ ใช้และให้บริการเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการ  
2. สถานศึกษาจดัให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสือ่สาร เพือ่การ
เรียน การสอนและเพื่อการบริหารและจัดการ ตามแผนงาน/
โครงการ  
3. สถานศึกษากำกับ ตดิตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและ
การ สื่อสารเพื่อการศึกษา  
4. สถานศึกษามรีะบบดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยแีละการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา และดำเนินการต่อเน่ือง 

3.4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  

1. สถานศึกษาจดัระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ นักเรียนโดยรวม  
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความรว่มมือในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ 

3.5 ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 

1. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมการใช้งาน 
2. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการ
ใช้งาน  
3. นำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการ และ
พัฒนา การจดัการเรียนการสอน  
4. เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
กิจกรรม ของสถานศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย 

4 ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 
4.1 การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ 

1. ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์นักเรียน และ
ความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล  

2. ครูกำหนดเป้าหมาย ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึง 

ประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และตาม ความ
ต้องการจ าเป็นของนักเรียน  
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 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบ  

5. ครูวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 

ของนักเรียน และผู้ปกครอง  

6. ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

4.2 การจัดการเรยีนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และ 

นำเสนองานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

3. ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา สะท้อนความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาที่เรียน และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 

และใสใ่จใฝ่รู้ อดทนต่อการแสวงหาคำตอบ  

5. ครูจัดกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน 

ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น  

6. ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาท่ีสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้อื่น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง  

7. ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน 

เพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  

8. ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ การ
เรียน และตั้งใจเรียน 

4.3 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  

1. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน และให้นักเรียน มี
การประเมินตนเอง 

2. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน 

3. ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน และประเมินเมื่อ 

จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีและปรับปรุงแก้ไข ให้ดี
ขึ้น  

4. ครูนำข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ 

สอนของครู รวมทั้งแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

5. ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่กำหนด ใช้ข้อมูลจาก 

หลายแหล่ง มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนชัดเจน 

4.4 การน้าผลการประเมินไป
ใช ้

1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียน แสดงแนวโน้ม 

พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายคนและรายกลุ่ม 

2. ครูนำผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น 

รูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  
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ลำดับ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด 
3. ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์นักเรียนใช้ ข้อมูล
ปรับวิธีการเรียนรู้ได้  
4. ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครอง 

ทราบ และรบัฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 

5 ด้านที่ 5 ความดีเด่นของ
สถานศึกษา 
  
5.1 โครงการ/กิจกรรมดีเด่น
ของสถานศึกษา  
 

1. โครงการ/กจิกรรมดีเด่น ๓ โครงการ มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคณุภาพของ
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคดิ วางแผน ลงมือปฏิบัติ
หรือสนับสนุน  
2. ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน  
3. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชนต์่อการพัฒนา
นักเรียน รอบด้านโดยรวม  
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดว้ยวิธกีารที่หลากหลายและ 
สร้างสรรค์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ 
เพื่อให้การนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดลงสูก่ารปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเวียงสระได้ระดมพลังสมองในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเวียง
สระ (3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา) ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล  ตามคำขวัญ  ปรัชญา  คตธิรรม  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ ค่านิยม  พันธกิจ  
เป้าหมาย  กลยุทธ์และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังนี ้
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน            
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (วิชาการ)           
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   ตามเกณฑ์ของแต่

ละระดับชั้น 
78 80 82 84 86 1.1.1 1.5,1.6, 

1.7 
3 1.1.2 

1.1.4 
1 

• ความสามารถในการอ่านภาษาไทย           

• ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ           

• ความสามารถในการอ่านภาษาจีน           

• ความสามารถในการเขียนภาษาไทย           

• ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ           

• ความสามารถในการเขียนภาษาจีน           

• ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย           

• ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ           

• ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน           

• ความสามารถในการคิดคำนวณ           
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

82 84  86 88 90 1.1.2 1.8-1.10 
1.13,1.16 

3 1.1.4 
1.2.3 
1.2.4 

1 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์            

• ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            

• ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น            

• ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา           
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 82 84 86 88 1.1.3 1.9,1.10

,1.13, 
1.16 

3 1..1.8 
1.2.3 
1.2.4 

1 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง            

• ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม            

• ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

          

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 78 80 82 84 86 1.1.4 1.8,1.9,
1.10 

2 1.1.5 
1.1.6 

1 

• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี           

• ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ           

• ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร           
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 72 74 76 78 1.1.5 1.1 3 1.1.1 1 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           

• ภาษาไทย           

• คณิตศาสตร์           

• วิทยาศาสตร์           

• ภาษาต่างประเทศ           

o ภาษาอังกฤษ           
o ภาษาจีน           

• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           

• ศิลปะ            

• สุขศึกษา           

• การงานอาชีพ           

• เทคโนโลยี           

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      1.1.5 1.1 -1.3 3 1.1.6 1 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           

• ภาษาไทย 55.22 56.87 58.57 60.32 62.12      

• คณิตศาสตร์ 25.42 26.18 26.96 27.76 28.59      

• วิทยาศาสตร์ 30.99 31.91 32.86 33.84 34.85      

• ภาษาต่างประเทศ 30.42 31.33 32.26 33.22 34.21      

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• ภาษาไทย 44.53 45.86 47.23 48.64 50.09      

• คณิตศาสตร์ 21.42 22.06 22.72 23.40 24.10      

• วิทยาศาสตร์ 27.99 28.82 29.68 30.57 31.48      

• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.34 35.37 36.43 37.52 38.64      

• ภาษาต่างประเทศ 24.69 25.55 26.31 27.09 27.90      

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90 92 94 96 98 1.1.6 1.11,1.14 2 1.1.7 
1.1.8 

1 

• ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น            

• ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น           

• ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ           

• ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ           

• ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ           
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (กิจการนักเรยีน)           
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80 85 87 89 91 1.2.1 1.15 2 1.2.1 2 

• ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดและมี
คุณภาพอยู่ในระดบัดีขึ้นไป   

          

• ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด             

• ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดขีึ้นไป 

          

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 85 87 89 91 1.2.2 1.15 2 1.2.5 2 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย            

• ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย           
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80 85 87 89 91 1.2.3 1.16 2 1.2.1 

1.2.3 
1 
2 

• ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย            

• ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา           

• ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี           
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80 90 92 94 96 1.2.4 1.16 2 1.2.7 

1.2.8 
2 

• ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย            

• ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 

          

• ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

          

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ            
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน(แผนงานงบประมาณ) 85 87 89 91 93 2.1 3.1 

3.2 
5 2.1.1 

2.1.2 
4 

• สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดไวต้รงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างชัดเจน 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• สถานศึกษามีแผนและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม 

          

• สถานศึกษา กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ           

• เพื่อให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง 

          

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (วิชาการ) 80 82 84 86 88 2.2 2.1 
2.2 
3.2 

3.12-3.14 
3.20-3.22 

5 2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 

4 

• สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้
งบประมาณประจำปี   

          

• สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

          

• สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

• สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

          

• สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู            

• สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

          

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (วิชาการ) 

80 82 84 86 88 2.3 2.1 
2.2 
2.3 

3.3 

1 2.2.3 
2.2.4 
2.3.2 

4 

• สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

          

• สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

          

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (งานบุคคล) 80 84 88 92 96 2.4 3.7 
3.9 
3.13 
3.14 

4 2.3.1 
2.3.4 
3.2.3 

 

3 

• สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

          

• สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(งานบริหารทั่วไป) 

85 87 89 91 93 2.5 3.15-3.19 1 
5 

3.2.4 
3.2.5 

5 

• สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

          

• สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

          

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(งานบริหารทั่วไป) 

80 84 88 92 96 2.6 3.14 

3.15 

1 
3 

3.2.5 
3.3.1 
3.3.2 

4 

• สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

          

• สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

          

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาการ)           
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 80 82 84 86 88 3.1 2.1-2.3 4 3.3.2 

4.1.5 
4.2.2 

3 

• ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

          

• ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง  

          

• ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และ
นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  

 

• ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือความต้องการจำเป็นจริง 

 

          

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 82 84 86 88 3.2 2.1-2.3 4 4.1.5 
4.2.3 
4.2.6 

3 

• ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 

          

• ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้  

          

• ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม           
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 82 84 86 88 3.3 2.1-2.3 4 4.2.5 

4.2.8 
3 

• ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

          

• ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

          



 48
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 82 84 86 88 3.4 3.12-3.14 
3.20-3.22 

4 4.3.1-4.35 

 
3 

• ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

          

• ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
หน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่
ละหน่วย 

          

• ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด 
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละ
ตัว 

          

• ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

          

• ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล
ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

          

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

80 82 84 86 88 3.5 2.1-2.3 4 4.3.4 
4.4.2 

3 

• ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา   โรงเรียนเวียงสระ 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย (%) ความสอดคล้องของมาตรฐาน 
2564 2565 2566 2567 สพฐ. WCSS สพม. 

สฎชพ. 
รร.พระ 
ราชทาน 

กลยุทธ์ รร. 

• ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ 

ท่ี  112/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ 

ประจำปีการศึกษา 2564-2567 
............................................... 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กำหนดให้รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรทางการศึกษา  
ทั้งในระดับกระทรวง  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มุ่งให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 

2564)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  มีเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยสร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และองค์ความรู้ใหม่  ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
พันธกิจในการพัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพ
ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 โรงเรียนเวียงสระ  เป็นส่วนราชการที่จะต้องขับเคลื่อนแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุผลสำเร็จ  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ  ประจำปีการศึกษา 2564-
2567  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและคู่มือในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเวียงสระ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก  ให้คำปรกึษาและ
สนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามวตัถุประสงค์  ประกอบด้วย 
1.1 นางสาววรรณี  แกว้ศิร ิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            ประธานกรรมการ 
1.2 นายณัฏฐชัย  รักแกว้ รองผู้อำนวยการสถานศกึษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายจตุพล  โฉมยงค์ รองผู้อำนวยการสถานศกึษา กรรมการ 
1.4 นายตรัยพร  เดชาพร            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
1.5 นายสันตชิูชัย  ชำนาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
1.6 นางวจิิตรา  นิคมรฐั หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางศริิรตัน์  สวัสดิอ์ุบล         หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ                               ประจำปี
การศึกษา 2564-2567   
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 มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัด
การศกึษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกจิ กลยทุธ ์เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั ความสำเร็จในการพัฒนา จดัทำนโยบาย และแนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสถานภาพการจดั
การศกึษาของโรงเรียนเวยีงสระ ระดมความคิดเห็นและจัดทำรา่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเวียง
สระประจำปีการศึกษา 2564-2567 ประกอบด้วย 
 2.1 คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนเวียงสระ  
   ประจำปีการศึกษา 2564-2567 

2.1.1  นางวิจติรา  นิคมรัฐ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
2.1.2  นางสาวนัจที  สขุขี คร ู กรรมการ 
2.1.3  นางเกษร  ศรรีัตนสูตร คร ู กรรมการ 
2.1.4  นางปิยนาฎ  เดชาพร คร ู กรรมการ 
2.1.5  นางธงชัย รุ่งรัตนกุลศร ี คร ู กรรมการ 
2.1.6  นางอรุณ ีรุ่งรัตนกุลศร ี คร ู กรรมการ 
2.1.7  นางจำนัญ   คุตกาล คร ู กรรมการ 
2.1.8  นางวราภรณ์ จนิา คร ู กรรมการ 
2.1.9  นางพรทิพย ์ ทองตำลึง คร ู กรรมการ 
2.1.10 นางวิภา อินทร คร ู กรรมการ 
2.1.11 นางสาวสวุิภา ไกรวัฒนพงศ ์ คร ู กรรมการ 
2.1.12 นางอมรรตัน์ แจ่มแจ้ง คร ู กรรมการ 
2.1.13 นางสาวสมทรง อำไพเมือง คร ู กรรมการ 
2.1.14 นางสมทรง วิชยัดิษฐ คร ู กรรมการ 
2.1.15 นางสาววาสนา บุญทอง คร ู กรรมการ 
2.1.16 นางสาวอรสุมา ขานทอง คร ู กรรมการ 
2.1.17 นายนวิัฒน์ หัสพันธ ์ คร ู กรรมการ 
2.1.18 นายสุเมฆ สุวรรณสาม คร ู กรรมการ 
2.1.19 นางอารัญญา บญุมาก คร ู กรรมการ 
2.1.20 นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ คร ู กรรมการ 
2.1.21 นางวันด ีหอมชืน่ คร ู กรรมการ 
2.1.22 นางสชุญา เทือกสุบรรณ คร ู กรรมการ 
2.1.23 นายประเสรฐิ  ปลอดรัตน ์ คร ู กรรมการ 
2.1.24 นางกชพร เรืองรอง คร ู กรรมการ 
2.1.25 นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ ์ คร ู กรรมการ 
2.1.26 นางสดุารัตน ์ลำล่อง คร ู กรรมการ 
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2.1.27 นางสรุิยา   บัวทอง คร ู กรรมการ 
2.1.28 นายวันชัย   ตรสีงค์ คร ู กรรมการ 
2.1.29 นางนิภาวัลย ์เตือนวีระเดช คร ู กรรมการ 
2.1.30 นางอาทติยา  ดวงมณ ี คร ู กรรมการ 
2.1.31 นางกาญจนา  แป้นเจริญ คร ู กรรมการ 
2.1.32 นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล คร ู กรรมการ 
2.1.33 นางภทัรียา อานนท ์ คร ู กรรมการ 
2.1.34 นางอรวรรณ  ศรีโชต ิ คร ู กรรมการ 
2.1.35 นางสาวสวุราภรณ์ อินทร์ทุ่ม คร ู กรรมการ 
2.1.36 นางสาวลดาวัลย์  จันทร์จินดา คร ู กรรมการ 
2.1.37 นางนงนุช นนทโชต ิ คร ู กรรมการ 
2.1.38 นางสาววาสนา อินทกรูด คร ู กรรมการ 
2.1.39 นางเจษฎาภรณ์ ภักด ี คร ู กรรมการ 
2.1.40 นางสาวสล ี  โรยร่วง คร ู กรรมการ 
2.1.41 นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ คร ู กรรมการ 
2.1.42 นางสาวกาญจนา  หอมรตัน ์ คร ู กรรมการ 
2.1.43 นายเอกพจน์  แก้วมณี คร ู กรรมการ 
2.1.44 นางสาวภทัรศยา รตันบัณฑิต คร ู กรรมการ 
2.1.45 นางสาวนำ้ฝน  ใสหลวง คร ู กรรมการ 
2.1.46 นายปริญญา  จอง คร ู กรรมการ 
2.1.47 นายเอนก เพ็ชรมาก คร ู กรรมการ 
2.1.48 นายซัลมาน ชุมสาแหละ คร ู กรรมการ 
2.1.49 นางธิวาวรรณ  บัวแก้ว คร ู กรรมการ 
2.1.50 นางสาวศศิวรรณ มุสิก คร ู กรรมการ 
2.1.51 นางสาววิชชตุา  เตาวโต คร ู กรรมการ 
2.1.52 ว่าที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย ์ สุขอนันต์ คร ู กรรมการ 
2.1.53 นายธีรภทัร ์ทองชื่น คร ู กรรมการ 
2.1.54 นางสาวอารยา  แก้วทองสอน คร ู กรรมการ 
2.1.55 นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ คร ู กรรมการ 
2.1.56 นางสาวณชิากร เส้งสุย คร ู กรรมการ 
2.1.57 นางบุญเรือน  ปิยะพงศ์ คร ู กรรมการ 
2.1.58 นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน คร ู กรรมการ 
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2.1.59 นายสุริยัน  พรหมพันธุ์ คร ู กรรมการ 
2.1.60 นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล คร ู กรรมการ 
2.1.61 นางสาววิชุดา จำปาสด คร ู กรรมการ 
2.1.62 นางสาวฐติิมน  เพชรเจริญ คร ู กรรมการ 
2.1.63 นางสิเรมอร แสงศร ี คร ู กรรมการ 
2.1.64 นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร คร ู กรรมการ 
2.1.65 นางประนอม  สรรพา คร ู กรรมการ 
2.1.66 นางสาวนิชารตัน์ หนูทว ี คร ู กรรมการ 
2.1.67 นางสาวพรวิไล  ทิพย์สวุรรณ คร ู กรรมการ 
2.1.68 นางสาวมนปริยา ราชรกัษ ์ คร ู กรรมการ 
2.1.69 นางสาวหทัยชนก  แสงมณ ี คร ู กรรมการ 
2.1.70 นางสาววัลยาภรณ์  นาคเดช คร ู กรรมการ 
2.1.71 นายวรภทัรกร  สังขฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
2.1.72 นางดวงกมล  หวานแก้ว คร ู กรรมการ 
2.1.73 นางสาวไซนะ  สาเมาะ คร ู กรรมการ 
2.1.74 นายวุฒิพงษ ์ แพรกทอง คร ู กรรมการ 
2.1.75 นายปกรณ์เกียรติ  ดว้งทองกุล คร ู กรรมการ 
2.1.76 นางปภาดา บุญชนะ คร ู กรรมการ 
2.1.77 นายดาราศกัดิ ์ขรัวทองเขียว คร ู กรรมการ 
2.1.78 นางกฤตพร ทองสินธุ์ คร ู กรรมการ 
2.1.79 นางธารทิพย ์บัวสวัสดิ ์ คร ู กรรมการ 
2.1.80 ว่าที่ร.ต.หญิงประภาภรณ์  จันพลโท ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.81 นางสาวนธัริยา ชำนาญเพาะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.82 นางจุฑาทิพย ์ สุวรรณสาม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.83 นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.84 นางสาวธนารีย ์พันธ์เศรษฐ ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.85 นางสาวธัญดารนิทร์ กุลบุตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.86 นางวัลลภา มีเสือ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.87 นางพัชรี วุฒกิรณ ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.88 นางสาวอัญชนา เจือบุญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.89 นางสาวสาธติา ตะนาวศร ี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.90 นายเกรียงศักดิ ์สุวรรณเวลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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2.1.91 นางสาวอารีนา  หมัดอาดำ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.92 นางสาวนริศรา ฝอยทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.93 นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.94 นางสาวอนงค์นารถ  ศรีสุวรรณ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.95 นางสาวกนกกานต ์วังบัว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.96 นางสาวอนัญญา สยามล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.97 นางสาวพรรณธชิา บรรจง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.1.98 นางสาวทิวาพร  ศรกีรด พนักงานราชการ กรรมการ 
2.1.99 นายสมชัย  วงษ์สวัสดิ ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
2.1.100 นายพนา  พรหมศิลป์ พนักงานราชการ กรรมการ 
2.1.101 นางศิริลกัษณ ์ ชูชว่ย พนักงานราชการ กรรมการ 
2.1.102 นายศุภชัย สมพงษ์ ครูอัตราจา้ง กรรมการ 
2.1.103 นางสาวกนกพร ชูทอง ครูอัตราจา้ง กรรมการ 
2.1.104 นายธรีเมธ พวงพันธ ์ ครูอัตราจา้ง กรรมการ 
2.1.105 นางสาวกาญจนา เพ่ิมมณีรัตน์ ครูอัตราจา้ง กรรมการ 
2.1.106 นางกมลวรรณ  ภักดีอักษร พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
2.1.107 นางสาววราภรณ์ ช้องทอง ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
2.1.108 นางสาวพุทธพิร  สิงห์บุตร เจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) กรรมการ 
2.1.109 นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม เจ้าหน้าที่งาน ICT กรรมการ 
2.1.110 นางสาวอำพญิา   ชูขันธ ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน กรรมการ 
2.1.111 นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.1.112 นายศิรธินากร   หนูจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์ กรรมการ 
2.1.113 นางมาริสา  เรศประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ กรรมการ 
2.1.114 นางสาวปิยพร  ทองจิตร เจ้าหน้าที่งานบุคคล กรรมการ 
2.1.115 นางสาวจิราพร  ชูใจ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ กรรมการ 
2.1.116 นางสาวพิชยา พรหมภักดิ ์ เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร กรรมการ 
2.1.117 ว่าที ่รต.ปิยณฐั  รื่นพานิช เจ้าหน้าที่งานการเงิน/บัญชี กรรมการ 
2.1.118 นางสาวกรกนก  จติตารมย ์ เจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) กรรมการ 
2.1.119 นางปิยะวรรณ บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
2.1.120 นางศิรริัตน์  สวัสดิ์อุบล ครู                                   กรรมการและเลขานุการ 
2.1.121 นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น ครู                                   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
2.1.122 นายนริศ จันทร์สะอาด ครู                                   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
2.1.123 นายศุภสวัสดิ ์กาญวจิิต ครู                                   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 2.2. คณะกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มและเผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนเวียงสระ 
        ประจำปีการศึกษา 2564-2567 

2.2.1 นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ                                 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
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2.2.2 นายณัฏฐชัย  รักแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศกึษา รองประธานกรรมการ 
2.2.3 นายจตพุล  โฉมยงค์ รองผู้อำนวยการสถานศกึษา กรรมการ 
2.2.4 นายตรัยพร  เดชาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
2.2.5 นายสันติชูชัย  ชำนาญ                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
2.2.6 นายนริศ  จันทรส์ะอาด    คร ู กรรมการ 
2.2.7 นายศุภสวัสดิ ์ กาญวิจติร    คร ู กรรมการ 
2.2.8 นางปิยะวรรณ บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
2.2.9 นางสาวพุทธพิร  สิงห์บุตร เจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) กรรมการ 
2.2.10 นางสาวกรกนก  จติตารมย ์ เจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) กรรมการ 
2.2.11 ว่าที ่รต.ปิยณัฐ  รื่นพานิช เจ้าหน้าที่งานการเงิน/บัญชี กรรมการ 
2.2.12 นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม เจ้าหน้าที่งาน ICT กรรมการ 
2.2.13 นายศิริธนากร   หนูจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์ กรรมการ 
2.2.14 นางศิรริัตน์  สวสัดิ์อุบล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.2.15 นางสาวสวพรรณ หนูแป้น คร ู กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที ่ 25  มีนาคม  พ.ศ. 2564  

    

                                                                                         (นางสาววรรณี  แก้วศริิ) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
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คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ 
ท่ี  141/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งหัวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
.................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนเวียงสระไดจ้ัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศกึษา 2564  ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนด เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 และการบริหารสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจา
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเวียงสระ ดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที ่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก  ใหค้ำปรึกษา
และสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงเรียบรอ้ยตามวตัถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1.1 นางสาววรรณี แก้วศริ ิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายณัฏฐชัย  รักแกว้ รองผู้อำนวยการสถานศกึษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายจตุพล  โฉมยงค ์ รองผู้อำนวยการสถานศกึษา กรรมการ 
1.4 นายเกียรติศักดิ ์ภัคดี รองผู้อำนวยการสถานศกึษา กรรมการ 
1.5 นายตรัยพร  เดชาพร    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
1.6 นายสันติชชูัย  ชำนาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
1.7 นางวจิิตรา  นิคมรัฐ หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ/เลขานุการ 
1.8 นางศิรริัตน ์ สวัสดิ์อบุล หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ จัดทำโครงการ  และดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการ/ กิจกรรมตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อม 
ด้วย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อเสร็จสิ้น 
โครงการ ประกอบด้วย 

ชื่อโครงการ กลุ่มบริหารงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและ
การคดิคำนวณ 

บริหารงานวิชาการ นางอรวรรณ  ศรีโชติ 

2. พัฒนาความสามรถในการคดิวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

บริหารงานวิชาการ นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง            
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ชื่อโครงการ กลุ่มบริหารงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. ความสามารถในการสร้างนวตักรรม บริหารงานวิชาการ นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ ์

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

บริหารงานวิชาการ นายสุชาต ิแช่ม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  บริหารงานวิชาการ นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศร ี
6. มุ่งผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 , O-NET ม.6 บริหารงานวิชาการ นางอาทิตยา  ดวงมณ ี
7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพ บริหารงานวิชาการ นางสาวอารีนา  หมัดอาดำ 
8. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและ
หลากหลาย 

บริหารงานวิชาการ นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศร ี

9. กระบวนการบริหารและการจดัการ บริหารงานวิชาการ นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง 
10. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

บริหารงานวิชาการ นางอาทิตยา  ดวงมณ ี

11. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

บริหารงานวิชาการ นางสาวสดุารตัน์ อินทรน์้อย         

12. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

บริหารงานวิชาการ นางเกษร  ศรีรตันสูตร  
นายนิวัฒน์  หัสพันธ ์                               

13. วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และคุณภาพ
ผู้เรียน 

บริหารงานวิชาการ นางกชพร  เรอืงรอง        

14. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

บริหารงานวิชาการ นางสาวสล ี โรยร่วง   

15. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

บริหารงานวิชาการ นางสาวสดุารตัน์ อินทรน์้อย 

16. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงานวิชาการ นายสุริยัน  พรหมพันธุ ์
นางกชพร  เรอืงรอง 

17. สวนพฤกษศาสตร ์ บริหารงานวิชาการ นางสาวบุญเรือน เพอบาน 
18. สถานศึกษาพอเพียง บริหารงานวิชาการ นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว 
19. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  

บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์            

20. ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินและความเป็นไทย บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นายเอนก เพช็รมาก               
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ชื่อโครงการ กลุ่มบริหารงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
21.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม บริหารงานกิจการ

นักเรียน 
นางสาวฐติิมน  เพชรเจรญิ           

22.ทัศนศึกษา บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศร ี

23.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชดัเจน 

บริหารงานแผนงาน
งบประมาณ 

นางศิริรตัน์  สวัสดิ์อุบล 
 

24.จัดซื้อวัสด ุครุภัณฑ์สำนักงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

บริหารงานแผนงาน
งบประมาณ 

นางสาวจารวุรรณ ฤกษ์วรรณ 

25.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นฐาน บริหารงานแผนงาน
งบประมาณ 

นางสาวจารวุรรณ ฤกษ์วรรณ 

26. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชพี 

บริหารงานบุคคล นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 

27. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจดัการเรียนรู้อยา่งมคีุณภาพ 

บริหารงานทั่วไป นายตรัยพร  เดชาพร 

28. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

บริหารงานทั่วไป นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

29. ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

บริหารงานทั่วไป นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

30. เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ บริหารงานทั่วไป นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
31. Zero Waste School บริหารงานทั่วไป ว่าทีร่้อยตรีหญิงประภาภรณ ์  

จันพลโท 
 
    

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ  วันที ่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
    (นางสาววรรณ ี แก้วศิริ) 
                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 


