
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ ให้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าส่ังไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญในการพัฒนาประชากร ของชาติให้
เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและ มีสุขภาวะท่ีดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
และ 3) การพัฒนาผลิต ภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงาน แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง  (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึด
ตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา 



 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการ
เปล่ียนแปลง การจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะ การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้  ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
ความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่าง ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
 
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ  
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 



 
 

  2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม  หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ  ใช้
เทคโนโลยี  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุก
มิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และ การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคล่ือนคุณภาพ 
 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
  



 
 

กรอบทิศทางการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

           วิสัยทัศน์            
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรช้ันน าพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

สู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 
 

 พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 

หลัก 12 ประการ 
          3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาลมาบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

          5. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์     

          1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาพ 

          2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
          3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
          4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา พื้นท่ีพิเศษ 

 
 กลยุทธ์    

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

          กลยุทธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  



 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการ เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
จุดเน้น 
1. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพ  
2. จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 
3. จุดเน้นด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง บริการทางการศึกษา  
4. จุดเน้นด้านทักษะภาษา  
5. จุดเน้นด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล  
6. จุดเน้นด้านทักษะชีวิต   

 
ค่านิยม(Value) 

 “ยิ้มไหว ้ ปราศรัย  เต็มใจบริการ  ท างานเป็นระบบ” 
 

วัฒนธรรมองค์กร(Culture) 
 “รู้คน รู้งาน บริการบนฟ้า เหนือความคาดหมาย” 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 

“ปญญฺา  โลกสมิ  ปช  โชโต  ” 

ปัญญา  เป็นแสงสว่าง ในโลก 

 

 

 

   



 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนชุมแพวิทยายน  เป็นองค์กรท่ีน่าอยู่มุ่งพัฒนาสู่ความมีคุณภาพของผู้เรียน  และครู   ควบคู่
กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดสารเสพติด พร้อมท้ังบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในปี 2565 
 

คติพจน์ของโรงเรียน 

“ ความรู้  คู่ คุณธรรม ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

“ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน       

“ นักเรียนมีมารยาทงาม ” 

ค าขวัญของโรงเรียน 

“ เป็นคนดี  มีน้ าใจ  ใฝ่เรียนรู้ ” 

ค่านิยมขององค์กร 

    “ รู้หน้าท่ี   มีน้ าใจ  เต็มใจบริการ ” 

พันธกิจ 
     1.   จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข    
     2.   จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้สามารถน าเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการเรียนได้
อย่างเหมาะสม   
     3.  พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และสามารถน า
เทคโนโลยีมาประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  บริหารจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
     5.   น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 



 
 

เป้าประสงคข์องโรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรและหน่วยงานของรัฐและเอกชนรณรงค์ป้องกันส่ิงเสพติด 

5. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน :  
- การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
-  นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แบบพอเพียง 

 2.  การพัฒนาคุณภาพครู :  
       -  การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
        -  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
  - การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 3.   การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
      -  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      -  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   -  บริหารจัดการภายใต้ความพอเพียง 
 

คุณภาพผู้เรียน 

          1.  ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   
               1.1   การส่ือสาร 
               1.2   การคิด 
               1.3  การแก้ปัญหา 
               1.4  การใช้ทักษะชีวิต 
               1.5  การใช้เทคโนโลยี 
 



 
 

       2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
               2.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
               2.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
               2.3  มีวินัย 
               2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
               2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
               2.6  มุ่งมั่นในการท างาน 
               2.7  รักความเป็นไทย 
               2.8  มีจิตสาธารณะ 
 
          3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามโรงเรียน 
               3.1   เป็นเลิศทางวิชาการ 
               3.2  ส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  
               3.3  ล้ าหน้าทางความคิด 
              3.4  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
               3.5  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 
 

  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 


