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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

               ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
                                                                  ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง โดยมี 3 เป้าหมาย  4 กรอบแนวทาง   8 นโยบายการพัฒนาการศึกษา  และ 6 นโยบายคุณภาพ 
ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ) 
3  เป้าหมาย  ได้แก่ 
         1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย  
         2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
         3. สงเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  
4  กรอบแนวทาง  ได้แก่  
        1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
        2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  
        3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม  
        4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  
8  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ได้แก่ 
        1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
        2. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อย่างมีคุณภาพ  
        3. จัดตั้งโรงเรียนดีประจ าต าบล  
        4. พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
        5. สรางแหล่งเรียนรูราคาถูก  
        6. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (National Education Network  :  NED Net)  
        7. สร้างขวัญและก าลังใจครู  
        8. สนับสนุนองคความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
6  นโยบายคุณภาพ  ได้แก ่
        1. เรียนฟรี  เรียนดี อย่างมีคุณภาพ  
        2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
        3. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  
        4. คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
        5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
        6. คุณภาพครู 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ๗ ยุทธศาสตร์ 2555-2558 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง     คือ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ปฏิ รูปการศึกษาท่ีเน้นหลักสูตรการวิเคราะห์และมองภาพรวม-
ยกเลิกการศึกษาแบบท่องจ า มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเริ่มต้นที่ภาษาอังกฤษและจีน 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท จัดให้มีครูดีและครูสอนภาษาให้เพียงพอทุกห้องเรียน จัดให้
โรงเรียนมี คุณภาพใกล้เคียงกันทั้งในเมืองและชนบท จัดให้มีสถาบันอาชีวศึกษาท่ีสามารถค้นหาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในทุกพ้ืนที่ พัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร การศึกษา และเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  คือ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน การพัฒนาเด็กปฐมวัย สนับสนุนผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
มีคุณภาพสร้างห้องการเรียนรู้โดยใช้ e-Book การลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้คนไทยที่ไม่จบ ม.๖ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือเข้าเรียนให้
จบ ม.๖ ได้ภายใน ๑ ปี และโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล 
 
3) การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  คือ ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนา
ระบบความก้าวหน้าของครู ฝึกอบรมครูอย่างเข้มให้มีคุณภาพ และลดรายจ่าย- เพ่ิมรายได-้สร้างโอกาสให้กับครู 
 
4)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   คือ จัดระบบการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน เรียนก่อนผ่อนทีหลัง- ส่งคืนเมื่อมีรายได้ สร้างรายได้ระหว่างเรียน กองทุนตั้งตัวได้ สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีงานท าได้ทั นทีหรือเรียนจบพบงาน มีการฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะให้ตรงกับ
ตลาดแรงงานและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 
5) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ทันสมัย โดยมีระบบจัดการความรู้รองรับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 
6) การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ  คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งผลิตนักศึกษาสู่การเป็น
พลเมืองโลกที่ทันสมัย-มีทักษะหลากหลาย-สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สร้างเครือข่ายของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้มีคุณภาพระดับโลก และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
 
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน   คือ สร้างความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
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การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                               แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ( พ.ศ. 2555-2558) 

  
วิสัยทัศน  แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ( พ.ศ. 2555-2558) 
          “ส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก เข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 ”  
 
วิสัยทัศน ปีงบประมาณ 2556  
          “ส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก  ภายในปี 2563 รวมทัง้ลดช่องว่างของ
โอกาสและคุณภาพการศึกษา”  
 
 พันธกิจ  
         “พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โดยเน้น การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น  พ้ืนฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล” 
 
 เป้าประสงค  
          1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาสูความเป็นเลิศ      
   2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
         3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
          4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาลและเป็นกลไล
ในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ึนพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตราฐานสากล  
           5.  การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 กลยุทธ  
            1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง  
                 เทคโนโลย ี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
            2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
            3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
            4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ  
            5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาหลัก  
                ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ  
                ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษา  
            6.  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

 
 
 
 
จุดเนน  
            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 
                Achievement)  
        2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได คิดเลขเป็น (Literacy &Numeracy)  
         3.  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotient)  
           4.   เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา   ด้านคณิตศาสตร   ด้านวิทยาศาสตร   และด้านเทคโนโลยีเพ่ือ 
                พัฒนาสคูวามเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Excellence )  
           5.  สร้างทางเลือกในการเรียนรูที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงลด  
               อัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)  
           6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษา  
                พอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy)   
           7.  นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตได้รับการพัฒนาอย่าง 
               ทั่วถึงและมีคุณภาพ ( Southern Border Provinces )  
           8.  นักเรียน ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  
               Community)  
           9.  สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมิน 
               คุณภาพภายนอก (Quality Schools)  
          10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               การศึกษา (Efficient Service Areas) 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

 
 
 

วิสัยทัศน์ / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ 
(โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2554-2556) 

 

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ัน 
      พ้ืนฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก เข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563  
 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  เป็นองค์กรชั้นน าในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สูงเทียบเท่ามาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภายในปี 2558 

 

     โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
                    ยางตลาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างพอเพียง ในปี 2556 
            Yangtaladwittayakarn School will be the international standardized quality sufficiency school within 2013 ) 
 

     อัตลักษณ์โรงเรียน 
                     ความกตัญญู ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถานศึกษา ครู-อาจารย์ พ่อ-แม่ 
     ผู้ปกครองและครอบครัว 
            Student are to be grateful to the nation,the religion,the king,the   institution,teachers, parents,guardians and famililies.    
  

     เอกลักษณ์โรงเรียน 
                    วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีแห่งปัญญา (ศาสนา คิลปวัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต) 

 
สีประจ าโรงเรียน 

             สีม่วง หมายถึง สีแห่งความม่ันคงในวิชาการ 
             สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์เลื่อมใสในสถาบัน 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต้นตะแบก 

 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 

พระพุทธลีลาศรีศากยทศพลญาณประทานสันติสุข 
 

 
ปรัชญา 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

สุภาษิต 

นตฺถิ   ปญฺญาสมา   อาภา 
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

ค าขวัญ 
ความรู้ดี  มีมารยาท  สะอาด  สามัคคี  มีวินัย 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น าประชาธิปไตย  ห่างไกลสิ่งเสพติด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   , ชื่อสัตย์สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ ,อยู่อย่างพอเพียง ,  มุ่งนั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย , มีจิตสาธารณะ 

                                          สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
 

นโยบายโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
 

1.   มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งด้านสุขภาพ  ด้านความรู้และด้านคุณธรรม  
2.   ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค  
     ทุกด้าน 
3.   มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ มี   

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4.   มุ่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          5.   ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบ ริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน( SBM ) อย่างเป็นรูปธรรม 

6.   มุ่งส่งเสริมการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
7.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.   สร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

 
 
 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
 

     1.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
     2.   ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่เวทีการแข่งขัน 
     3.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ  
          ให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
     4.   พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     5.   ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานโดยใช้ โรงเรียนเป็น   

ฐาน( SBM ) 
     6.   ส่งเสริมการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     7.   ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
     8.   ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ เอกชน  ใน

การจัดและพัฒนาการศึกษา 
 

เป้าประสงค์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ฯและทุกระดับชั้นสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ฯและทุกระดับชั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยแกนกลางระดับชาติ  
3. นักเรียนมีสมรรถนะหลักตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง 51 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม 
5. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้าศึกษาต่อ และ/หรือ ประกอบอาชีพ

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการอันดับ 1 – 3 ของการแข่งขันระดับภูมิภาค 
7. ครูได้รับการพัฒนา โดยการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ  
8. มีครูต่างชาติ(เจ้าของภาษา) เน้นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
9. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ครูสามารถใช้หลักสูตร จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ผู้บริหารมีการควบคุม ก ากับติดตาม นิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
12. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
13. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน และลดจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนและด้าน

พฤติกรรม 
14. ใช้ระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและบริการความรู้ (ครูใช้ระบบ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

นักเรียนใช้ระบบ ICT เพ่ือการสื่อสารและสืบค้นความรู้ ) 
15. มีการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น 
16. เพ่ิมภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  30 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 0.5 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 1 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 
1 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

5 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 1 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 

มาตรฐานที3่ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

2 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 1 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 1 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 

มาตรฐานที่ 4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

5 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
2 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 
4.3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
5 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  1 



 9 
          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  1 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานที่ 7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

2 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

1 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

1 

7.8 ครปูระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 1 

มาตรฐานที่ 8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
2 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

2 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  2 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 2 



 10 
          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

ศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  2 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 
2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

1 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

10 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 3 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 0.5 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งช้ี รวม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  10 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

10 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น 
 

5 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 3 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 2 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  5 
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

5 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 3 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการ /ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์แผน (SWORT) 
- ศึกษายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ / กลยุทธ์ของ สพฐ. และสพม. 
- ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ชองโรงเรียน 
- ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ผลการประเมินภายนอก (สมศ.)  และผลการประเมินภายใน  ผลสรุปโครงการ 
- หาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการ  

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 ขั้นที่ 1 การเขียนโครงการ 

ส่งโครงการ 
ส่งรายละเอียดโครงการ ที่งานแผนงาน 

  

ขั้นที่ 2 เสนอของบประมาณ 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จัดสรรงบประมาณ 
กรรมการบริหารจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละ กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (แต่งตั้ง) 

เห็นชอบร่างงบประมาณ 
(พิจารณาสรุปผลการด าเนินการโครงการงาน แต่ละกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีงบประมาณที่ผ่านมา)  

            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสนอขออนุมัติตาม โครงการ / งาน 
(มีโครงการโดยละเอียด สมบูรณ์ เมื่อกลุ่ม /กลุ่มสาระ ได้รับการอนุมัติให้น าส่ง

ส าเนารูปเล่ม ที่ฝ่ายแผนงาน 5 เล่ม) 
 

กลุ่มบริหาร /กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ส่งฝ่ายแผนงาน 
ตรวจสอบรูปแบบ และความถูกต้อง แล้วน าย่ืนขออนุมัติต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ) 
(หลอมรวม โครงการ/งาน แต่ละกลุ่ม /กลุ่มสาระฯ ไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการโรงเรียน) 

 

ด าเนินงานตามโครงการ  เบิก-จ่ายงบประมาณตามแผน  
(จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามกฎหมายระเบียบการเงินการพัสดุ ส าหรับสถานศึกษา) 

 

ประเมินโครงการ 
 

ส่งรายงาน และ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ (ตามแบบประเมินโครงการ) 
 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน (SAR) ประจ าปี 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
หัวหน้ากลุ่ม  

(กรรมการประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ /กรรมการประเมินโครงการ 

ฝ่ายแผนงาน กลุ่มนโยบายและ
แผน 

งานประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

การเขียนโครงการ 

ก่อนเริ่มเขียนโครงการจะต้องตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ศึกษากลยุทธ์  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ. และกลยุทธ์หลักของ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 
3. ศึกษากลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
4. ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5. ศึกษามาตราฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
6. ศึกษาผลการประเมินภายในและรายงานประเมินผลภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. และผลการประเมิน

ภายใน 
7. วางแผนส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
8. วิเคราะห์สภาพความส าเร็จที่ต้องการ 

 
โครงการที่สมบูรณ์แบบจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ได้ 

1. ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้ (หลักการและเหตุผลโครงการ) 
2. ท าแล้วสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ / กลยุทธ์ ของสพฐ./กลยุทธ์เขตพื้นท่ีข้อใด /เป้าหมาย

ความส าเร็จของ สพม. 24 ข้อใด (แนวทางการพัฒนา) 
3. ท าแล้วสนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด้านใด (ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับ) 
4. สนองตัวชี้วัดข้อใด (ระดับเกณฑ์พิจาราณา) 
5. ท าแล้วต้องการให้เกิดผลอย่างไร (วัตถุประสงค์โครงการ) 
6. แล้วจะท าอย่างไร ท าเม่ือไร (กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน) 
7. ต้องใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ/บุคลากร/สถานที่) 
8. ขณะด าเนินการจะเกิดอะไร (เป้าหมาย,ประเมิน) 
9. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร(ผลผลิต,ผลลัพธ)์ 
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          คู่มือปฏิบัติงาน 

การเขียนงาน/โครงการ 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

คณะท างานแผนงาน /สารสนเทศ 

1.  นายบุญกว้าง  สุภาษี  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุปราณี  มหาแสน รองประธานกรรมการ 
3.  นายศิรินทร  บ ารุงกุล  กรรมการ 
4.  นางสุกัญญา  ผาลา  กรรมการ 
5.  นายชูชาติ    แก้วศรีจันทร์ กรรมการ 
6.  นายอดุลย์   ทุมมาดา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นายกวีภัทร  ภูสมศร ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


