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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 สภาพท่ัวไปของชุมชน 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 465 หมู่ที ่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร           

มีอาณาเขต  
 ทิศเหนือ  จรดกับท่ีดินของเอกชน  
 ทิศใต้   จรดกับท่ีดินของเอกชน  
 ทิศตะวันออก จรดกับท่ีดินของเอกชน  
 ทิศตะวันตก จรดกับถนนเพชรเกษม  

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กระจาย ที่ตั้ง ตำบลหงษ์เจริญอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ
ท่าแซะ ห่างจากที่ตั ้งอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั ้งจังหวัดชุมพร ประมาณ 40 กิโลเมตร         
อาณาเขตติดต่อ  

 ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสลุย ตำบลสองพี่น้อง  
 ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลคุริง                 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอปะทิว  
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลรับร่อ  
 มีพื้นที่ ๒๒๗ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย ๕,๙๐๓ คน หญิ ง ๖,๐๐๓ คน รวมประชาชน 

๑๑,๙๐๖ คน จำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ๑,๙๑๙ ครัวเรือน  
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ                

ตรุษไทย การถวายสลากภัตร ประเพณีรับส่งตายาย ประเพณีขึ้นถ้ำ จบปี จบเดือน  เป็นต้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับ ม.๓ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมร้อยละ 70 (สวนปาล์มน้ำมัน : สวนยาง : สวนผสม เป็น
อัตราส่วน 5:4:1) รับจ้างทางการเกษตร ร้อยละ 20 รับราชการและใช้แรงงาน ร้อยละ 10 ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 45,300 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน โรงเรียนอยู่ในเขตบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ  

 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหงษ์เจริญ ตำบล  
สลุย ตำบลสองพื่น้อง ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านตาหงษ์        ตำบลหงษ์เจริญ ๙.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ตำบลสลุย 
2. โรงเรียนบ้านยายไท        ตำบลหงษ์เจริญ 10. โรงเรียนบ้านเนินทอง ตำบลสลุย 
3. โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ    ตำบลหงส์เจริญ 11. โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ตำบลสลุย 
4. โรงเรียนประชานิคม ๔     ตำบลหงส์เจริญ 12. โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ตำบลสลุย 
5. โรงเรียนบ้านบึงลัด        ตำบลหงส์เจริญ     13. โรงเรียนบ้านทรายขาว      ตำบลสองพี่น้อง 
6. โรงเรียนบ้านกลาง        ตำบลหงษ์เจริญ 14. โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลสองพี่น้อง 
7. โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์  ตำบลสลุย  15. โรงเรียนบ้านงาช้าง  ตำบลสองพี่น้อง 
8. โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์    ตำบลสลุย  16. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง 
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1.2 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน และประวัติโรงเรยีน 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 465 หมู่ท่ี 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
รหัสไปรษณีย์ 86140  โทรศัพท์ : ๐๗๗-๖๑๓๒๑๑ โทรสาร : ๐๗๗-๖๑๓๒๑๑ E-mail : hjrschool@gmail.com  
Website : http://hjw.ac.th  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่ือ-สกุล นางพรพนา แดงสกล  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหาร
การศึกษา ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน                            
        
        ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
   
 
 

รูปมือถือหนังสือหน้าเทียนไขท่ีส่องสว่าง 
ตรงกลางเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนท่ีล้อมรอบด้วยคติธรรมของโรงเรียน 

       ปรัชญาโรงเรียน    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม ี
        คำขวัญโรงเรียน    รักสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชา 
       สีประจำโรงเรียน    ชมพู - น้ำเงิน   
                                          สีชมพู หมายถึง ความรัก  สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความศรัทธา 
            ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นชมพูพันทิพย์ 
       อักษรย่อ    จ.ว.       
       อัตลักษณ์โรงเรียน   คนดี  มีคุณธรรม 
        เอกลักษณ์โรงเรียน   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพอเพียง   
 
      ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดต้ังขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง จากการประสบ             
วาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2534 โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 
และได้รับพัฒนาให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ ื ่นได้อย่างมีความสุข เริ ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
เมื่อปีการศึกษา 2534 และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 25๔๐ เป็นต้นมา  
 
 
 
 
 

mailto:hjrschool@gmail.com
http://hjw.ac.th/
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1.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน อาคารสถานท่ีและแหล่งเรยีนรู้ 
      1.3.1 ข้อมูลด้านการบริหาร 

                     แผนผังโครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียน 
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1.3.2 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 โรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 22 คน ดังนี้ 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล 

อา
ยุ 

 (ปี
) 

อา
ยุร

าช
กา

ร  
(ปี

) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ
ิกา

รศึ
กษ

า 

วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ช้ัน 

จำ
นว

นค
รั้ง

/ 
ชั่ว

โม
งก

าร
พัฒ

นา
/ป

 ี

๑ นางพรพนา แดงสกล ๔๘ ๒๗ ผอ. คศ.๓ คม. บริหารการศึกษา - ๒๗/๑๓๘ 
๒ นางจรัสศรี  ซังธาดา ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ คบ. คหกรรม การงานอาชีพ ๒/๒๔ 
๓ นางยินดี  ช่วยปลอด ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.ม. แนะแนว สังคมศึกษา ๓/๓๐ 
๔ นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๒ คบ. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ๒/๑๘ 
๕ นางอุษา  เข่ือนแก้ว ๖๐ ๓๓ ครู คศ.๒ วท.บ. สุขศึกษา ศิลปศึกษา ๒/๒๔ 
๖ นางณัฐชา  วงศ์เพชร ๖๐ ๓๓ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย-์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓/๓๖ 
๗ นางจินดา  แขวงรถ ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๒ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๕๔ 
๘ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน ๕๒ ๒๗ ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔/๖๐ 
๙ นางบุญญาพร  เยาวยัง ๕๑ ๒๖ ครู คศ.๒ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๒/๑๘ 

๑๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ๓๘ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๓/๔๘ 
๑๑ นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ ๓๘ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๓/๔๒ 
๑๒ นางกันนิกา  มีอารีย์ ๓๗ ๙ ครู คศ.๑ คบ. เคมี เคมี ๓/๕๔ 
๑๓ นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล ๓๕ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๕/๗๒ 
๑๔ นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร ๓๒ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ๒/๑๘ 
๑๕ นายอิศรา  นุรักษ์ ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ คอ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม การงานอาชีพ ๖/๗๘ 
๑๖ นางสาววริษฐา  กมลเนตร ๒๖ ๓ ครู คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔/๕๔ 

  

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวแสงรวี แสงสม ๒๖ ๓ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา  รายได้สถานศึกษา 

๒ นางสาวนิภา  รักช้าง ๒๓ ๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  รายได้สถานศึกษา 

๓ นายจตุพร  ไชยเพชร ๒๔ ๑ คบ. พลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา รายได้สถานศึกษา 

๔ นางสาวพิมย์ชนก  สมสมัย ๒๕ ๐.๖ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้สถานศึกษา 
 

ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การทำงาน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายวิรัช มณีแดง ๕๐ ๒๗ ปวช. ช่างยนต์ ช่างไม้ ๓ เงินเดือนประจำ 

๒ นางสาวปรารถนา เงเลิศ ๒๔ ๑ ปริญ 
ญาตรี 

การจัดการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณสพฐ. 
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     1.3.3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ) 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๒๒ ๑๕ ๓๗ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๘ ๑๔ ๓๒ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๓๒ 

รวมมัธยมต้น ๓ ๕๒ ๔๙ ๑๐๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๑๐ ๑๔ ๒๔ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๘ ๑๑ ๑๙ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๙ ๑๕ ๒๔ ๑๒ 

รวมมัธยมปลาย ๖ ๒๗ ๔๐ ๖๗ ๑๒ 
รวมทั้งหมด ๙ ๗๙ ๘๙ ๑๖๘ ๑๙ 

 
          1.3.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน  
 

ลำดับที่ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน  จำนวน 

1 อาคารเรียนแบบ พ 3 ช. ปีที่สร้าง 2535 1 หลัง 
2 อาคารเรียนแบบ พ 3 ช. ปีที่สร้าง 2542 1 หลัง 
3 อาคารโรงฝึกงานแบบเบ็ดเสร็จ ค. ปีที่สร้าง 2536 1 หลัง 
4 อาคารโรงฝึกงาน แบบ102/27 ปีที่สร้าง 2540 1 หลัง 
5 อาคารเอนกประสงค์ 100/27 ปีที่สร้าง 2535 1 หลัง 
6 อาคารบ้านพักครูแบบ 205/26 (5 ห้องนอน) ปีทีส่ร้าง 2535 2 หลัง 
7 อาคารบ้านพักครูแบบ203/27 ปีที่สร้าง 2535 1 หลัง 
8 บ้านพักภารโรง ปีท่ีสร้าง 2535 1 หลัง 
9 ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง ปีที่สร้าง 2535 3 หลัง 

10 หอพักนอน ขนาด 35 เตียง(ไม่ได้ใช้งาน )  ปีท่ีสร้าง 2542            1 หลัง 
11 อาคารโรงอาหารช่ัวคราว (สร้างเอง) ปีที่สร้าง 2545 1 หลัง 
12 อาคารโรงอาหารช่ัวคราว (สร้างเอง) ปีที่สร้าง 2557 1 หลัง 
13 ถังเก็บน้ำ ฝ 33 ปีที่สร้าง 2535 3 ชุด 
14 สนามบาสเก็ตบอล ปีท่ีสร้าง 2535 1 สนาม 
15 สนามแบดมินตัน ปีท่ีสร้าง  1 สนาม 
16 รั้วตาข่าย ปีท่ีสร้าง 2543 หน้าโรงเรียน 
17 โรงจอดรถ ครู บุคลากร และนักเรียน 2 หลัง 
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     1.3.5 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน 
      แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ลำดับที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1 ห้องสมุดพิชญอักษร  
2 ห้องลูกเสือ 
3 ห้องศาสตร์พระราชา 
4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
5 ห้องคอมพิวเตอร์  
6 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
7 ห้องปฏิบัติการหัตถศิลป์ 
8 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
9 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
11 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
12 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
13 ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
14 อาคารคหกรรม 
15 อาคารช่างอุตสาหกรรม 
16 แปลงเกษตร 
17 ศูนย์เรียนรู้โภชนาการ 

 

      แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ลำดับท่ี แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยเล็บมือ หมู่ท่ี ๒ ตำบลสลุย 
2 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๗  ตำบลสลุย 
3 วัดถ้ำพรุตะเคียน หมู่ ๕ ตำบลสลุย 
4 วัดหงษ์ปิยาราม หมู่ ๔ ตำบลสลุย 
5 วัดท่าดินแดง  หมู่ท่ี  ตำบลนาชะอัง 
6 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ ๕ ตำบลสลุย 
7 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 
9 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

 

       ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ สาขา/เร่ือง ที่เชี่ยวชาญ 

นางนุดา  สมศรี  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๗  ตำบลสลุย ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม 
นางรัชนี อุ้ยนอง วิสาหชุมชน แปรรูปกล้วยเล็บมือ หมู่ ๒ ตำบลสลุย ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือ 
นางรัชนี  น้อยมุข กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ ๕ ตำบลสลุย ผลิตภัณฑ์การจักสานไม้ไผ่ 
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1.4 ผลการดำเนินการ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  
       1.๔.๑ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา   
       1.๔.๑.๑ ผลงาน รางวัลที่ชนะการแข่งขันประกวดและได้รับการยกย่องของโรงเรียน   ผู้บริหาร
โรงเรียนคณะครูและนักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา เกียรติบัตรโรงเรียนท่ีได้คะแนนโอเน็ต              

 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 

ครู 
นางจรัสศรี  ซังธาดา 

 
โล่รางวัล พระพฤหัสบดีทองคำด้านครูผู้เสียสละเพื่อ
การศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สำนักงานคุรุสภา 

นางณัฐชา วงศ์เพชร 
 
 
 

เกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี16 มกราคม 
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

เครือข่ายประสิทธิภาพมัธยม 
ศึกษาตอนปลายจังหวัด
ชุมพร 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา
2561 สังกัดเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ระดับชาติภาคใต้ 
จังหวัดตรัง ระหว่างวนัท่ี 8–10มกราคม2562 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายธีรชัย ช่ืนชูวงค์ เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับ   ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายอิศรา นุรักษ์  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม ฟักช้าง 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายอิศรา นุรักษ์           
นายจตุรงค์ ไชยเพชร 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายอิศรา นุรักษ์          
นางจรัสศรี ซังธาดา 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายอิศรา นุรักษ์ 
 นางสาวกุลธิดา ซังธาดา 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางจรัสศรี ซังธาดา   
นางขวัญเมือง พิกุลเงนิ 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันแปรรูปอาหารม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางณัฐชา วงศ์เพชร และ 
นางจรัสศรี ซังธาดา 

ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
นายอิศรา นุรักษ์ 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน ผู้เรียนได้รับรางวัลอันดับ ๒ 
การแข่งขัน หุ่นยนต์และจุดโทษ รางวัลอันดับ ๓ 
การแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์  ในการ
แข่งขันหุ่นยนต์ TRTC Manual Robot Workshop 
Challengs 2019 ภาคใต้ วันท่ี 21-22 มีนาคม 
2562 ณ โรงเรียนศรีนครมูลพิธี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา และได้รับคัดเลือกไปแข่งขันระดับนานาชาติ   
ณ กรุงเทพมหานคร 

 



 

8 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
นางขวัญเมือง พิกุลเงนิ 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน ผู้เรียนเข้าแข่งขันตอบ
คำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งท่ี 
24 ระดับภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สโมสรไลอ้อน ภาคใต้ 

 
นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนผู้เรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับ
จังหวัดชุมพร 

 
สำนักงานพุทธศาสนา ชุมพร 
 

นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 
นายจตุพร ไชยเพชร 
นายจตุรงค์ ไชยเพชร 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนผู้เรียนเป็นตัวแทน
นักกีฬาวู๊ดบอลจังหวัดชุมพรเข้าแข่งขัน
กีฬาวู๊ดบอล ระดับภาคใต้ เขต ๘ ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ 

สำนักงานพุทธศาสนา ชุมพร 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นักเรียน 

 

การประกวดและแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 สังกัดเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา ระดับชาติ 
ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันท่ี 8 – 10 
มกราคม 2562 เข้าร่วม 7 รายการ ได้รับ
รางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองสุข เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กชายการินทร์ ศักด์ิภิรมย์ 
เด็กชายวรินทร ศุภผ่องศรี  
เด็กชายเดชาวุฒิ อุ้ยนอง 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายกฤตเมธ ไพสิฐวรกุล  
นายณัฐพงษ์ ทองภูเบศร์  
นายวรเมศ พานสุวรรณ 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กชายธันวา ชนนอกชาติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง           
เด็กหญิงศิริพร กำลังศรี 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้
ไผ่ ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวธัญสุดา แสงสว่าง          
นางสาวปาณิตา เช้ือตาโคตร 
นางสาวศศิกานต์ เอียดช่วย 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวทิพย์วิมล นักจะเข้  
นางสาววิชุดา สุดยอด  
นางสาวสุธาทิพย์ แซ่เฮา 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน
แปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่ระหงษ์ 
เด็กหญิงพรทิพย์ อืนคอน 
เด็กหญิงสุธารัตน์ ทองผา 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายกฤตเมธ ไพสิฐวรกุล           
นายณัฐพงษ์ ทองภูเบศร์             
นายวรเมศ พานสุวรรณ                 
นายภัทรพงษ์ มณีรัตน์ 

เกียรติบัตรรางวัลอันดับ ๒ การแข่งขัน 
หุ่นยนต์และจุดโทษ รางวัลอันดับ ๓ การ
แข่งขันหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ในการ
แข่งขันหุ่นยนต์ TRTC Manual Robot 
Workshop Challengs 2019 ภาคใต้ วันท่ี 
21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีนครมูล
พิธี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้รับคัดเลือกไป
แข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร 

 

เด็กหญิงพจนา พยัคฆะ            
เด็กหญิงวิชญาดา คงดำ          
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงค์ฤทธ์ 

เกียรติบัตรแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน ครั้งท่ี24 ระดับภาคใต้ 
ประจำปีพ.ศ.2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สโมสรไลอ้อน ภาคใต้ 

เด็กชายอนุวัฒน์ เช้ือตาโคตร 
เด็กชายธนวินท์ พวงสมบัติ  
เด็กชายธนกร พรหมมณี             
เด็กชายปริญญาศรีสมบัติ     
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ  
เด็กชายศักดิ์รินทร์ ศรีมาลา 

เกียรติบัตรเป็นตัวแทนนักกีฬาวู๊ดบอลจังหวัด
ชุมพรเข้าแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ระดับภาคใต้ 
เขต๘ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวเชาวรินทร์ สุดแน่น เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ 
บรรยายธรรม ระดับจังหวัดชุมพร   

สำนักงานพุทธศาสนา ชุมพร 

 

       1.๔.๑.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นม.3 ระดับชั้นม.6 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ๓๓.๗๘ ๒๔.๕๓ 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๒๕.๐๔ ๒๒.๕๕ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๒๘.๗๘ ๒๐.๗๔ 
กลุ่มสาระภาษาไทย ๕๒.๕๗ ๓๕.๕๗ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา - ๓๐.๙๖ 
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 1.๔.๑.๓  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

   
 ✓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    ✓ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ✓  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น   ✓  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ✓    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ✓ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      ✓ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโยสถานศึกษา            
                และต้นสังกัด 

  
 

 
✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   
✓ 

ตัวบ่งช้ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา                         

   
✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา 

    
✓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดั บมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  
 

 
✓ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๓.๐๕ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       ✓  รับรอง           ไม่รับรอง 
 
       1.๔.๑.๔ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 

      ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ๑.1 เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครู

ควรประเมินผู้เรียนก่อนสอบ เพื่อคัดกรองผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริม
ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ มีการวัดประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน และมีการวัด
ประเมินผลหลังสอนเพื่อซ่อมเสริมและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลควรทำทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขอความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในเรื่องการดูแลกวดขันผู้เรียนในเรื่องการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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        1.๒ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการคิด โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดจากเรื่อง
ท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง รู้จักกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

        1.๓ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้
งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การสืบค้น การพิมพ์เอกสาร การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft  
PowerPoint เป็นต้น โดยครูจัดการเรียนเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกใช้คอมพิวเตอรใ์น
ช่วงเวลาก่อนเข้าแถวพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนและพัฒนาทางด้านการอ่านของผู้เรียนให้สามารถอ่านได้อย่าง
คล่องแคล่วโดยการจัดกิจกรรมการตอบปัญหาสารานุกรมไทย  กิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
กิจกรรมบันทึกการอ่านสู่ความสำเร็จให้ผู้เรียนทำอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปีการศึกษา 
               ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

         สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาทำงานร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
               ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ครูควรได้รับการส่งเสริมให้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชกาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  สามารถ
วิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนนำสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 
               ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเช่ือมโยงกับการดำเนินงานตามสภาพจริงและส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาที ่มุ ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาจนกลายเป็นวัฒนธรรมปกติของสถานศึกษา   

     ๕. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

      - ไม่มี 
      ๔.๒  ผลสรุปการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมา 
 จากวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ฉบับท่ีผ่านมาค้นพบว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมบ้าง และนักเรียนชอบทำกิจกรรมมาก นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ควรชัดเจน
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีค่อนข้างต่ำ 
 
      ๔.๓  ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
     - ด้านการระดมทรัพยากร มีการบริจาคพันธ์ปาล์มน้ำมันและร่วมกิจกรรมปลูกปาล์มน้ำมันในเนื้อท่ี
ประมาณ ๕ ไร่เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
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     - ได้รับงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นงบจัดจ้างครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชุมพรปีละ ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
    - ได้รับงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นงบจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการส่งเสริม
การเรียนภาษาอังกฤษ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปีละ ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
     ๔.๔  สภาพปัญหาความต้องการจำเป็น 
            เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และภายนอกด้วยเทคนิค  SWOT เพื่อนำไปสู่
การกำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรอง และ การงานตาม
นโยบายท่ีเกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้  ประเด็นสำคัญ 
 

1.5 ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์SWOT) 
      1.5.1 ผลการศึกษาปัจจัยภายใน 

  ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  (strengths) ปัจจัยที่เป็นจุดออ่น (weakness) 
1. ทำเลท่ีต้ังโรงเรียนดีติดถนนสายหลักไปมาสะดวก 1. บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  
2. ครูมีความรู้ความสามารถและอุทิศเวลาให้โรงเรียนได้
เต็มท่ี มีความสัมพันธ์กับชุมชนดี 

2. ขาดเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนทางการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยท่ีเพียงพอ 

3. ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียน
ดี สัมพันธ์กันแบบกัลยาณมิตร 

3. โรงเรียนอยูไ่กลชุมชนเมือง ทำให้นักเรียนขาด
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4. อุปกรณ์และเครื่องมือในสำนักงานไม่เพียงพอตอ่
การใช้งาน 

5. ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูให้มีการ
ร่วมอบรมรับความรู้อย่างต่อเนื่อง 

5.  นักการภารโรงไม่เพียงพอ ระบบการควบคุมงาน
ไม่ชัดเจน 

6. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 6. ระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีสะอาดสำหรับบุคลากรในโรงเรียนมีปัญหา 

7. นักเรียนชอบและร่วมมือในการทำกิจกรรมของ
โรงเรียน 

7. ขาดครูผู้สอนในบางรายวิชา 
 

8. ท่ีต้ังอาคารมีสภาพภูมิทัศน์ดี สวยงาม มีบรรยากาศดี 8. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำกัด 
9.มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใช้เป็นปัจจุบันและมี
การปรับปรุงอยู่เสมอ 

9. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ไม่เป็นระบบ 
 

10.โรงเรียนมพีื้นท่ีเพียงพอให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ทักษะด้านกีฬาและอื่น ๆ 

10.ขาดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
 

11. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง ครูนักเรียน 
และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

11.นักเรียนขาดจิตสำนึกท่ีดีในการใช้ส่ือ 
 

 12.โรงเรียนไม่มีรั้วรอบ ทำให้ระบบการดูแลรักษา
ความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพ              
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  1.5.๒ ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunity) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Treats) 

1. การคมนาคมสะดวกติดถนนสายหลัก 1. การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนไม่สะดวกในบางชุมชน  
2. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. นักเรียนมีปัญหาครอบครัว ส่งผลต่อการเรียนและ

ความประพฤติ 
3. สถานศึกษาใกล้เคียงและชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3. ในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาส
มาก ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง 

4. โรงเรียนสามารถเดินทาง ติดต่อ ประสานงาน
กับผู้ปกครองได้ค่อนข้างท่ัวถึง 

4. ผู้ปกครองมีค่านิยมท่ีส่งให้บุตรหลานเรียนสายอาชีพ
และเรียนในตัวเมือง 

5. การส่ือสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความ
คล่องตัวรวดเร็ว 

5. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเอาใจใส่ติดตามการ
แก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง  

 
      1.5.3 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อหลอมรวมจากองค์ประกอบข้างต้น 

ด้านจุดแข็งและโอกาส ด้านจุดแข็งและอุปสรรค 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียนให้สวยงาม      
ดึงดูดความสนใจ  
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เช่น ตลาดนัดวิชาการ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของนักเรียนตาม           
ความถนัด 
5. ปรังปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
กับนักเรียนและชุมชน 
 

1. โรงเรียนจัดบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน 
2. โรงเรียนพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาเป็นระบบท่ีเข้มแข็ง 
3. โรงเรียนให้ความร่วมมือ สนับสนุน โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนท้ังด้าน
วิชาการและด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
5. พัฒนาครูและระบบการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียน อื่น ๆ ท่ี
เป็นโรงเรียนยอดนิยม 

ด้านจุดอ่อนและโอกาส ด้านจุดอ่อนและอุปสรรค 
1. จัดบรรยากาศและมุมความรู้ในห้องเรียนให้น่าเรียน 
2. จัดโครงการใช้ปัจจัยบริหารร่วมกันจัดการศึกษา  
3. ประสานของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจัดซื้อจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
4. จัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาสอนแทนในรายวิชาท่ีขาด
แคลน 
 

1.พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เว็บไซส์ วารสารโรงเรียน  
2. พัฒนาระบบงานแนะแนวให้เข้าถึงชุมชน 
ผู้ปกครอง ให้มองเห็นความสำคัญของโรงเรียน 
3. ระดมทุนเพื่อหางบประมาณในการจัดทำรั้ว
โรงเรียนและจ้างยามรักษาการ 
5. จัดกิจกรรม Open House ปีละ 1 ครั้ง 
6. จัดหา ระดมทุน จากหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดซื้อ
ส่ือการเรียนการสอน เครื่องมือสำนักงาน ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
7. จัดหาวิทยากรท้องถิ่น แก้ปัญหาขาดแคลนครู และ
หางบสำหรับจัดจ้างครูเพิ่มเติม 



 

14 

ส่วนที่ ๒ 

ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๒.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเน ินการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                    

(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 

1. ความม่ันคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข็ม
แข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข็ม
แข็ง ครอบครัวมีความอบอุน่ 

    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
2. ความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่มรายได้สูง

ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข็งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
              3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์  

   1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
   2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
   3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
   4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้ างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา ความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกลท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
     2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข็มแข็งยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล 

 2.4 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
            2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง 
            2.6 การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตใหส้นับสนุนการเจริญเติบโต ของประเทศ 
 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 
 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3.4 สร้างความเขม็แข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข็มแข็งของชุมชน 
 3.5 พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

   4.4 สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข็มแข็งของชุมชน 
 4.5 พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำใหม้ีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พรอ้มกับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
 5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี ขนาดท่ีเหมาะสม 
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4 การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ เป็นสากล 
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ี สำคัญของแผน
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมี งานทำและสร้างงาน
ได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึง โอกาสทางการศึกษา (Access) 2)ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 4) ตอบโจทย์
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข ้าถึงโอกาสใน การศึกษาและเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต สร ้างความเสมอภาคด ้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปา้หมาย ยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล่องและรองรับกระแส การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้าม กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการ เพิ่มผลิตภาพของกำลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง กับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สามัคคี และร่วมมือผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 
 

เป้าหมาย 
1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
    • 3Rs ได้แก่ 

- การอ่านออก (Reading) 
- การเขียนได้ (Writing) 
- การคิดเลขเป็น (Arithmetic) 

    • 8Cs ได้แก่ 
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross cultural Understanding) 
- ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork 

and Leadership) 
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- ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ(Communications, Information 
and Media Literacy) 

- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and 
ICT Literacy) 

- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม(Compassion) 

2. ด้านการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
    2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี

สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดใหฟ้รี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2.2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
15 ปี เป็นต้น 

2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม ศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ ทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program me for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 
15 ปีสูงขึ้นเป็นต้น 

2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบท ท่ี
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดี
ขึ้นสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวน สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ การศึกษาและ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
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แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื ้นที ่พิเศษ (พื ้นที ่สูงพื ้นที ่ตาม                 
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม ชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศ  
เป้าหมาย  
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็น ในศตวรรษ
ท่ี 21  
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน  
 4. แหล่งเรียนรู้ส่ือตำราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 
 



 

20 

แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
 3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง ประสงค์  
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย  
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ
ตรวจสอบได้  
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา  
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นท่ี  
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษา  
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
๒.๓ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนำส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
ในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง  
กลยุทธ ์ 
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการเรียน
การสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียน
การสอน  
 1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ ตามเกณฑ์มี
ครูประจำชั ้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที ่สอน ผู ้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม  มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  
กลยุทธ ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  
 2.2 ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น และครูใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
 2.4 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ 28  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการ
พัฒนาประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจำนวน
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
กลยุทธ ์ 
 3.1 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์และพยาบาล  
 3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ ผู้เรียนต้ังแต่
วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
 3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 
ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
 3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง               
ตลอดชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
กลยุทธ ์ 
 4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก พื้นท่ี
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น รูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง  
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
 4.5 เร ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี ความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัลท่ี
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน  
กลยุทธ ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน 
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล 
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  
 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู ้เ รียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 5.4 จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ                 
จัดการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอานาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบ อาชีพ ในท้องถิ่นได้  
กลยุทธ ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้า สร้าง
ความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  
 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี หุ้นส่วนกับ
องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีความพร้อม พัฒนาเป็น 
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ  
 
2.๔ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่นอกจากจะทรงด ้วยทศพิธราชธรรมแล ้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด ้วย
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีความน่าสนใจท่ีสมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
ทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทท่านสามารถนำหลักการทรงงานของ
พระองค์ไปปรับใช้ใหเ้กดิประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น 
ท้ังเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง เพื่อนำข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
 2. ระเบิดจากภายในจะทำการใด ๆ ต้องเริ ่มจากคนที่เกี ่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข็มแข็งจาก
ภายในใหเ้กิดความเขา้ใจและอยากทำไม่ใช้การส่ังให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ในการทำงานนั้นอาจจะ
ต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อใหท้ราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็กควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ี
คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก่ไปเรื่อย ๆ ท่ีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้โดยมองไปท่ีเป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริ่มลงมือทำจากจุด
เล็กๆ ก่อน ค่อยๆทำค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้“ถา้ปวดหัวคิดอะไรไม่
ออก ก็ตอ้งแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แกอ้าการจริงแต่ต้องแก้ปัญหาท่ีทำใหเ้ราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะ
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีได้…” 
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 4. ทำตามลำดับข้ันเริ่มต้นจากการลงมือทำในส่ิงท่ีจำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือส่ิงท่ีจำเป็นลำดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้งานทุกส่ิงก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงเริ่มต้นจากส่ิงท่ีจำเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก ่สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานและส่ิงจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ   
ตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการ
และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึง
ค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวง  
รัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 
 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็น
อยา่งไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตก
ตํางกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ 
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวมใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดอย่าง
เป็นระบบครบวงจรทุกส่ิงทุกอย่างมีมิติเช่ือมตอ่กัน มองส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอยา่งเช่ือมโยง 
 7. ไม่ติดตำราเมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึด
ติดอยูก่ับแค่ในตำราวิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำ
อะไรไม่ได้เลย ส่ิงท่ีเราทำบางครั้งต้องโอบออ้มตอ่สภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรง
ใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้
สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัส
ตอนหนึ่งว่า “…ใหป้ลูกปา่โดยไม้ต้องปลูกโดยปล่อยใหข้ึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
 9. ทำให้ง่ายทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้
โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ทำใหง้่าย” 
 10. การมีส่วนร่วมทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื ่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อัน
หลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระ
ราชดำรัสตอนหนึ่งว่า“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำ 
ว่า ใครต่อคารมก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 
ขอใหคิ้ดว่าคนท่ีให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ใหส่้วนรวมแต่อยา่งเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีส่วนรวม
ท่ีจะอาศัยได้…” 
 12. บริการที่จุดเดียวทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งท่ัว
ประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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  13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและ
ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการ
แกไ้ขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรมทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู้ระบบที่ปกติเช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ำ 
 15. ปลูกป่าในใจคนการจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก้อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็น
ประโยชน์กับสิ่งที่จะทำ…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือกำไรหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีต่อพสกนิกรไทย “การให้” 
และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือ ความอยูดี่มีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอท่ีจะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่
ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 
 18. พออยู่พอกินให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี
ขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ   
ดำเนินชีวิตให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับบุคคล องค์กร และ
ชุมชนบทความท่ีเกี่ยวข้อง : เดินตามรอยเท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำ
ประโยชน์ให้แกส่่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุขทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามี
ความสุขเราจะชนะสนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขท่ีเกิดจาก
การได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสขุร่วมกัน 
ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 22. ความเพียรการเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ
ความมุง่มั่นดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝ่ังก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะ
ถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
    - รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
    - รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
    - สามัคคี คือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
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2.5 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 10 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชการท่ี 10 กับการศึกษาและพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน ให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ 
 ๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
 ๓. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 ๔. เปน็พลเมืองดี 
 ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ๑) มีความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบา้นเมือง 
   ๒) ยึดมั่นในศาสนา 
   ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
   ๑) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
   ๒) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
   ๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
   4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แกบ้่านเมือง 
 ด้านที่ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ 
   ๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
   ๒) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุงหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมี
งานทำในท่ีสุด 
   ๓) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
 ด้านที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
   ๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
   ๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน ประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ทำหน้าท่ี 
เป็นพลเมืองดี  
    ๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบา้นเมืองได้ก็ตอ้งทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งาน 
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และ ความเอื้ออาทร 
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2.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓-๒๕๖๕ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่Thailand 4.0               
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
  

 วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
  

 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ    
แข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเทเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล                 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

 นโยบาย 
  1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 

  2. ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั ้งทางร่างกาย จิตใจวินัย                 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไมใ่ห้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสร้างดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรูความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

  4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของ
พื้นท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-
3 น้อยกว่า 20 คน ใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
 
 กลยุทธ์หน่วยงาน 
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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  ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ ตัวชี้วัดเป้าหมายการใหบริการ 
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 
 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพรอม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมใ่นทุกรูปแบบ 

85 
 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีศึกษาต่อโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 ของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

20 
 

3 คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) และ 
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 
 

  

 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 
 

ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท  

80 
 

 

 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 80 
๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น (*) 
3 
 

๓ จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ        
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป ์นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29 , 125 

๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 1๐๐ 
๕ จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
200 

 
๖ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการ 

พัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

100 
 

๗ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพรอม ด้านการ 
อ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA 

100 
 

๘ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 
 

๙ ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น - 
๑๐ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 

เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคลอง ตาม 
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตร 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 
 

   (*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 เท่านั้น 
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 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอาย ุ

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๗๘ 

๒ จำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา 
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 
 

๓ ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 

 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรูความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 
80 
 

 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
๒ โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 20 
๓ ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าละ 85 
90 

 
๔ ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5 
 

ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคลองตัว 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

8 
 

 
2.7 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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2.8 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
  องค์กรมิติใหมใ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

คำสำคัญของวิสัยทัศน์ 
 1. องค์กรมิติใหม่ หมายถึง องค์กรที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล 
นวัตกรรมยุคใหมแ่ละเครือข่ายความร่วมมือ 
 2. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการ
บริหารจัดการ 
 3. มาตรฐานสากล หมายถึง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหาร
จัดการ ด้วยระบบคุณภาพ  
 4. ความเป็นไทย หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ            
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และเท่าเทียม 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมสูความเป็นมืออาชีพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม ่และเครือ              
ข่ายความร่วมมือ 
 

เป้าประสงค์ (Goal)  
 1. ผู้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ  
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคนดี คนเกง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย และปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๕. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
 ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตามหลัก                   
ธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม ่และเครือข่ายความร่วมมือ 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  
 กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
 1. ด้านผู้เรียน 
  ผูเ้รียนคุณภาพ 
  1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 
  1.2 ผู้เรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ  
  1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 
 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ  
   ๒.๑.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๒.1.๒ ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใช้ส่ือ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
   2.1.๓ ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการส่ือสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์  
   ๒.1.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   ๒.1.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
  2.2 ผูบ้ริหารยุคใหม่ 
   2.2.1 เป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ  
   2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการส่ือสาร 
   2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   2.2.4 มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
 3. ด้านบริหารจัดการ 
  องคก์รมิติใหม่ 
  3.๑ นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารและการจัดการเรียนรูอย่างเป็นระบบ 
  3.๒ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.๓ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  
  3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
คานิยมองค์กร 
  ยิ้มแย้มแจ่มใส วองไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม 
    Smile Speed Service Spirit 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะ
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย   
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

๔. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้ส่ือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๕. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 ๖. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
  
เอกลักษณ์   

วู๊ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง 
 
อัตลักษณ ์

มารยาทงาม น้ำใจดี มีจิตอาสา    
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กลยุทธ์พัฒนา (Strategy) 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
          1. ด้านผู้เรียน 
     ผู้เรียนคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาคและระดับชาติ 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีท่ีผ่านมา หรือค่าเฉล่ีย             

สูงกว่าระดับประเทศ 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
          2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เน้นคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
                     2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการส่ือสาร และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
                     2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
                     2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
              2.2 ผู้บริหารยุคใหม่ 
                     2.2.1 เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมยุคใหม ่ 

2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการส่ือสาร 
2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

           2.2.4 มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 

3. ด้านบริหารจัดการ 
          องค์กรมิติใหม่ 
          3.1 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
          3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
          3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
          3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเอ้ือการเรียนรู้ 
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   ๓.๖ มีความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีค่านิยมท่ีดีงาม มี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่พอเพียง 

3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำงานเป็นทีม 
  4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ๖. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย    
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา 

จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานโรงเรียน นำมาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษามี
สมรรถนะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร
ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ข้ึนไป  

๗๐ 72 74 76 78 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ผ่าน
เกณฑ์ ระดับ ๒ ข้ึนไป 

65 66 67 68 69 

๓.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผ่านเกณฑ์ระดับ 
๒ ข้ึนไป  

65 ๖7 70 72 74 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใน
การส่ือสาร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ได้  

50 ๕2 ๕4 5๖ 58 
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ คิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม        
มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษา
มีสมรรถนะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

๕.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อประกอบการเรียนรู้ได้ 

75 
 

76 
 

77 
 

78 
 

79 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

๖.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

82 
 

83 
 

84 
 

85 86 
 

๗.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรถานศึกษาระดับ ๒ ขึ้นไป 

70 71 73 74 75 

๘.คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ1 

28.79 29.79 30.79 31.79 32.79 

๙.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

82 83 84 85 86 

10.ร้อยละของผู้เรียนท่ีไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป ์ดนตรี กีฬา) 

70 72 74 76 78 

11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ
วิชาชีพในการประกอบอาชีพ และสามารถ
ใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปได้ 

70 72 74 76 78 

12. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรอง
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

50 51 52 53 54 
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กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒. ผู้เรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีงาม บน
พื้นฐานความเป็นไทย   
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด  
มีจิตสาธารณะ สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมท่ีดี ระดับดีขึ้นไป 

82 83 84 85 86 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และมีค่านิยมท่ีดีงาม มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มี
จิตสาธารณะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และมีอุปนิสัยอยู่พอเพียง 

๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

82 83 84 85 86 

๓.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

82 83 84 85 86 

๔.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมท่ีดีมีการเจริญเติบโตตามวัย 

82 83 84 85 86 

๕.ร้อยละของผู้เรียนท่ีห่างไกลจากยาเสพติด 82 83 84 85 86 
๖.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีจิตสาธารณะ 82 83 84 85 86 
๗.ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ียึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

82 83 84 85 86 

๘.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการอนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

82 83 84 85 86 

๙.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพรอม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  

82 83 84 85 86 

๑๐.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียง 

82 83 84 85 86 
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีจรรยาบรรณ
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

๑. ร้อยละของครูและบุคคลากรท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๘๐ ๘2 ๘4 ๘6 ๘8 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
และทำงานเป็นทีม 

๒.ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๘๐ ๘2 ๘4 ๘6 ๘8 

๓.ร้อยละของครูและบุคลากร ท่ีมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำงานเป็นทีม 

๘๐ ๘2 ๘4 ๘6 ๘8 

๔. ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เน้นการคิด
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง 
โดยใช้ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

๑.ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

72 74 76 78 80 4. ส่งเสริมพัฒนาครูใหจั้ดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดย
ใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก มีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ           
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
  
 

๒.ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี      
เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ 

72 74 76 78 80 

๓.ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

72 74 76 78 80 

๔.ร้อยละของครูท่ีตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

72 74 76 78 80 

๕.ร้อยละของครูท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

72 74 76 78 80 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕. โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาตามหลัก            
ธรรมาภิบาล  พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรวิชาชีพ จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
เรียนรู้ นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  

๑.ระดับคุณภาพของเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมา       
ภิบาล มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ
ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

๒.ระดับคุณภาพของระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.ระดับคุณภาพของการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔.ระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๕.ระดับคุณภาพการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปีฐาน ปีการศึกษา/ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๖. โรงเรียนจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ๖. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา   
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย          
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 

๒. ระดับคุณภาพของการพัฒนาส่งเสริม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.ระดับคุณภาพความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔.ระดับคุณภาพการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๕.คาคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)  

75 80 85 90 95 
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๔.๒ โครงการและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 

๑. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
    - กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 
    - กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอน 
    - กิจกรรมตามรอยบาทพระเทพฯ 
    - กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย 
    - กิจกรรมสารานุกรมอุดมประโยชน์ 
    - กิจกรรมโครงงานภาษาไทย 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นางขวัญเมือง พิกุลเงนิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
    - กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการสอน 
    - กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
    - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 
 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 

 
 

๓. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
    - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นายศุภชัย ศิวะประสิทธิ์กุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
- กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
และทุจริตศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม 
- กิจกรรมโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้            
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้           
ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 



 

46 

 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 

๖. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
- กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 
- กิจกรรมโครงงานศิลปะ 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นายสันติภาพ  เขียวปากพนัง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

๗. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬานักเรียน 
- กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นายจตุพร  ไชยเพชร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้                    
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและผลิตส่ือการสอน 
- กิจกรรมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนการงานอาชีพ 
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ 

6,5๐๐ 7,๕๐๐ ๘,5๐๐ ๙,5๐๐ นางจรัสศรี  ซังธาดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

๙.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมในเครื่องแบบและคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ 

๒๘,๖๐๐ 
 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 
 

๒๙,๕๐๐ 
 
 

๓๐ข,๐๐๐ 
 
 
 

นายศุภชัย  ศิวะประสิทธิกุล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 

๑๐.โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์
- กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมพัฒนา ICT  

๒๒,๖๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๑. โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
- กิจกรรมสร้างนวัตกรรม 1 นักเรียน 1 นวัตกรรม 
- กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน  
  เช่น โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๒. โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู ้
- กิจกรรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
- กิจกรรมรอบรู้ส่ือสารสนเทศ 
- กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือและฉลาดส่ือสาร 

๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๓. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษาทุกระดับช้ัน 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สะเต็มศึกษา 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๔. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมป้ายช่ือพันธุ์ไม้ 
- กิจกรรมบูรณาการงานพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 



 

48 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 

๑๕. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมเติมเต็ม O - NET 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรม Clearing zero   
- กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล 
- กิจกรรมนำนักเรียนไปสอบ O - NET 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

นางจินดา   แขวงรถ 
กลุ่มบริการวิชาการ 

๑๖. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี/ภาค 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 
- กิจกรรมนำเสนออัจฉริยภาพนักเรียน 

๙๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ นางจินดา แขวงรถ 
กลุ่มบริการวิชาการ 

๑๗. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวู๊ดบอล 
- กิจกรรมรู้จักรักวู๊ดบอล  
- กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

นายจตุพร  ไชยเพชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้                    
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๑๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
- กิจกรรมส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
- กิจกรรม English Camp      

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้           
ภาษาต่างประเทศ 

1๙. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน “หงษ์เจริญนิทัศน์”  
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเวทีวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปี

การศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ สามารถ
สร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ มี
สมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

๒๐. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนเรยีนรวม 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
- กิจกรรมการสอนนักเรียนเรียนรวม 
- กิจกรรมวัดและประเมินผลนักเรียนเรียนรวม 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 
 

นางกันนิกา มีอารีย์ 
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานเรียนรวม 

๒๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุปัญญา 8 ด้าน 
- กิจกรรมนิทานไม่รู้จบ : ฝึกความสามารถด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมบันทึกธรรมชาติ : ฝึกความสามารถด้านธรรมชาติ 
- กิจกรรมภาพงามตามใจฉัน : ฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
- กิจกรรมเราพวกเดียวกัน : ฝึกความสามารถด้านเหตุผลและคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมดูละครแล้วย้อนดูตัว : ฝึกความสามารถในการเข้าใจตนเอง 
- กิจกรรมตามแต่ใจ : ฝึกความสามารถในการเข้าใจตนเอง 
- กิจกรรมทางเดียวหรือสองทาง : ฝึกความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 
- กิจกรรมดนตรีส่ือความรู้สึก : ฝึกความสามารถด้านดนตรี  

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว PISA 
- กิจกรรมการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
- กิจกรรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
- กิจกรรมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางขวัญเมือง พิกุลเงนิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีงาม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด เป็นมิตรกับ 
                    สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิต
สาธารณะ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่
พอเพียง 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และค่านิยมท่ีดีงาม 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมท่ีดีงาม 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 

๖,๐๐๐ 
 
 
 

นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัย 
- กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ มีมรรยาทดี 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 

นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานระเบียบวินัย 
 

๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครื่องข่าย 

๘,๕๐๐ 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๓,๕๐๐ 
 
 
 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๔. โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา        
- กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี  
 

๗,๙๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๕๐๐ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานวันสำคัญ 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิต
สาธารณะ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่
พอเพียง 

๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม เส้นทางคนดี ตามวิถีพอเพียง 
- กิจกรรมวิถีพุทธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 

๒๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ นางบุญยาพร  เยาวยัง 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานโรงเรียนวิถีพุธ 

๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
- กิจกรรมค่ายยุวชนคนดี 

๒๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 

๗. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และ          
กล่าวคำปฎิญญาโรงเรียนสุจริต หน้าเสาธงทุกวัน 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะ 5 ประการ       
ของโรงเรียนสุจริตใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

๒,๐๐๐ ๓๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นางยินดี  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานโรงเรียนสุจริต 

๘. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
- กิจกรรมโครงงานเพื่อลดปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรมเสมารักษ์ รักสุขภาพ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งานยาเสพติด 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิต
สาธารณะ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่
พอเพียง 

๙. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
- - กิจกรรมรณรงค์ปลอดยุงลาย 
- - กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน 

- กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- - กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
- - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อ 

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เช้ือโควิด 19 

๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๙,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

นายจตุพร ไชยเพชร 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
โภชนาการ 

- - กิจกรรมน้ำด่ืมสะอาด 
- - กิจกรรมตรวจสอบสารปนเป้ือนอาหาร 
- - กิจกรรมส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ีดี 

- กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นางบุญญาาพร เยาวยัง 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานโภชนาการ 
 

- ๑๑. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste shcool 
- - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

- กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ (๕ส) 

๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ นางยินดี  ช่วยปลอด 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานโรงเรียนปลอดขยะ 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เป็นคนดี  มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิต
สาธารณะ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่
พอเพียง 

๑๒. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการการบริหารจัดการและการจัดการรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี 
- กิจกรรมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

54 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

3. ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีจรรยาบรรณและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และทำงานเป็นทีม 
 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมเส้นทางคนดี ตามวิถีพอเพียง 
- กิจกรรมศุกร์สงบ พบพระธรรม 

๔๗,๖๕๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 
 

๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือ นวัตกรรมและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

- - กิจกรรมอบรมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ ตามแนว PISA 
- - กิจกรรมอบรมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้พหุปัญญา 
- - กิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
- - กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 

- กิจกรรม ประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน กับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
- กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ 

๔๗,๖๕๐ 
 
 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 
 
 
 
 

๓. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ครูและบุคลากร  
- กิจกรรมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมวันเกิด เล้ียงรับ เล้ียงส่ง 

๔๗,๖๕๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานสร้างขวัญและกำลังใจ 

 



 

55 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

4. ส่งเสริมพัฒนาครูใหจั้ดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ บริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก มี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
 

๑. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง Active Learning และการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน  
(Project Method) 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ( Online Active 
Learning ) ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 

๒. โครงการส่งเสริมการสร้างและใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรสร้างและใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรม 1 ครู ๑ นวัตกรรม 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 
 

๓. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕๐,๕๐๐ 
 
 

๕๓,๐๐๐ 
 
 

๕๘,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

นายศุภชัย  ศิวประสิทธิกุล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๔. โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบการให้บริการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
- กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

นางบุญญาพร เยาวยัง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานห้องสมุด 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

4. ส่งเสริมพัฒนาครูใหจั้ดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก มี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๕. โครงการวินัยเชิงบวก 
- กิจกรรมสร้างได้โดยใช้ความเข้าใจ 
- กิจกรรมสร้างได้โดยใช้แนวทาง 
- กิจกรรมสร้างได้โดยใช้ความอบอุ่น 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 

๖. โครงการพัฒนาครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาครูในการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
- กิจกรรมวัดผล ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมสรุปผลการประเมินและนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานวัดผลประเมินผล 

๗. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
- กิจกรรมประชุมครู PLC ท่ีสอนระดับช้ันเดียวกันหรือ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
- กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่ม PLC   
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลรายงานผลต่อผู้อำนวยการ 

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานพัฒนาครูและบุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  เป้าประสงค์ท่ี ๕ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเรียนรู้    
                            นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความ
ศักยภาพของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล 
- กิจกรรมวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา(SWOT) 
- กิจกรรมจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางพรพนา แดงสกล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานบริหารโรงเรียน 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
วิชาชีพ (ทวิศึกษา) 
- กิจกรรมตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ทวิศึกษา) 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๓. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 
- กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
- กิจกรรมจัดทำทะเบียนนักเรียน 
- กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางจินดา  แขวงรถ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานรับนักเรียน 
งานทะเบียนนักเรียน 
งานวัดผลประเมินผล 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสำนักงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิ
บาล มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ
ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

๔. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 

- - กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ นางยินดี  ช่วยปลอด 
งานสำนักงานบริหาร
งบประมาณ 

๕. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
- กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมจัดแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานนโยบายและแผน 

๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 - กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิและบัญชี 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
  - กิจกรรมบริการเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณตาม
แผนงาน 
-  กิจกรรมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

๘,๕๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ นางยินดี  ช่วยปลอด 
งานสำนักงานบริหาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรร
มาภิบาล มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความ
ศักยภาพของผู้เรียน  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

๗. โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
- กิจกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
- กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย   
- กิจกรรมตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
- กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสร้างเครื่องมือวัด 
- กิจกรรมจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
- กิจกรรมการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานประกนัคุณภาพภายใน 

๘. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- กิจกรรมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน 
- กิจกรรมประเมินผลการควบคมุภายใน(แบบ ปค.1) 
- กิจกรรมรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔) 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.๕)  
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบติดตาม ปค.๕) 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ นางศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานระบบควบคุมภายใน 

๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
- - กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

- กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 
งานสำนักงานบริหารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิ
บาล มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ
ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษา 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 

- - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบงานธุรการ 
- - กิจกรรมรับส่งเอกสารผ่านโซเชียลมีเดียและไปรษณีย์ 
- - กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย สามารถค้นหาได้

สะดวกรวดเร็ว 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน เช่น จดหมายข่าว 
Facebook และเว็บไซต์โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานธุรการโรงเรียน 
 

1๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักเรยีน 
- - กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ 
งานสำนักงานกิจการ
นักเรียน 

๑๒. โครงการการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน 

๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

๑๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
- - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนท่ี  
- - กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 

- กิจกรรมดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 

๗๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานอาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  เป้าประสงค์ท่ี ๖ โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                               ภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๖. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
 

๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยคุใหม่ 
- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
- กิจกรรมพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำ 
- กิจกรรมประเมิน 
- กิจกรรมประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA) 
- กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางพรพนา  แดงสกล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ 
โรคไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด 19) ในสถานศึกษา 
- กิจกรรมมิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่         
เช้ือโรคโควิด 19 
- กิจกรรมมิติท่ี 2 การเรียนรู้ 
- กิจกรรมมิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
- กิจกรรมมิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
- กิจกรรมมิติท่ี 5 นโยบาย 
- กิจกรรมมิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 

๙,๐๐๐ 
 
 
 

๙,๕๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 

นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  เป้าประสงค์ท่ี ๖ โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
                               ภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ย่อย โครงการ 
ประมาณการงบประมาณที่ใช(้บาท)/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๖. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
 

๓. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
- กิจกรรม 
- กิจกรรม 
- กิจกรรม 

๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานสถานศึกษาปลอดภัย 
 

๔. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

- - กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม 
- - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

- กิจกรรมร่วมใจประดิษฐ์กระทง 

๘,๐๐๐ ๘,๕๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นางยินดี  ช่วยปลอด 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าแซะ 
- กิจกรรมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร 
- กิจกรรมเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น 
- กิจกรรมหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

๘,๘๐๐ 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ นางพรพนา  แดงสกล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 
63 

ส่วนที่ 5 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 

 

๕.๑  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานที่ค้นคว้ารวบรวมจัดเป็นความรู้
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ามี
ประโยชน์สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ 
  วิทยากรภายนอก หมายถึง ผู้ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่ีแสดงถึงภูมิรู้มีความชำนาญการใน
ศาสตร์นั้นๆ ให้คนอื่นรับรู้ซึ่งเป็นบุคลท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษา 
  ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรภายนอก  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งที่จะนำบุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. สาขาเกษตรกรรม 
  ๒. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
  ๓. คหกรรม 
  ๔. ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  ๕. ศิลปกรรม  

๕.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก และแหล่งเรียนรู ้
 ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น                 
2 กลุ่ม ดังนี้  คือ กลุ่มท่ีอยู่ในเขตบริการและกลุ่มท่ีอยู่นอกเขตบริการ 
 ๑.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิทยากรภายนอกที่อยู่นอกเขตบริการ  

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ สาขาความชำนาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
พระมหาสุรศักด์ิ สรุสโก วัดท่าดินแดง หมู่ที่ ๖ ต.นาชะอัง พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ฯ 
พระครูปลัดวัณไชยสิริวัณโณ   วัดเขากล้วย หมู่ที่ ๔ ต.เขากล้วย พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ฯ 

 
๒.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิทยากรที่อยู่ในเขตบริการ 
ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ สาขาความชำนาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 

นางนุดา   สมศรี   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

ดอกไม้จากรังไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากหม่อน 

การงานอาชีพ 

นางรัชนี  น้อยมุข หมู่ที่ 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งานจักสานไม้ไผ่ การงานอาชีพ 
นางรัชนี  อุ้ยนอง หมู่ที่ 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร การแปรรูปกล้วยเลบ็มือ การงานอาชีพ 

นอกจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาแล้วส่ิงสำคัญจะต้องมี
แหล่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มดังแสดงในตาราง 
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๓.  แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ   
 

ท่ีต้ัง 
 

ช่ือแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมู่ท่ี 3 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระ 
หมู่ท่ี  7  ต.สลุย อ.ท่าแซะ วิสาหกิจแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง การงานอาชีพ 
หมู่ท่ี 3 ต.สลุย  อ.ท่าแซะ วัดถ้ำพรุตะเคียน สังคมศึกษาฯ 
หมู่ท่ี 4 ต.หงษ์เจริญ  อ.ท่าแซะ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ การงานอาชีพ 
หมู่ท่ี 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ วัดหงษ์ปิยาราม สังคมศึกษาฯ 
หมู่ท่ี 2 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ สังคมศึกษาฯ 
หมู่ท่ี 3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ วัดสวนมณีทรัพย์ สังคมศึกษาฯ 

 
๔.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ  

ที่ต้ัง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร วิทยาศาสตร์ 
ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร โครงการพระราชดำริหนองใหญ ่ การงานอาชีพ,กิจกรรม 
ศูนย์ราชการ อ.เมืองชุมพร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร สังคมศึกษาฯ 
ต. หาดพันไกรอ.เมืองชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย สังคมศึกษาฯ 
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม สังคมศึกษาฯ 
ต.เขากล้วย อ.เมืองชุมพร ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนไทย-พม่า การงานอาชีพ 
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ส่วนที่ ๖ 
บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

 
๖.๑  บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 ๖.๑.๑  บทบาทของผู้บริหาร  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๙ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง ใน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป              
สรุปได้พอสังเขป  ดังนี้  

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้นำด้าน
วิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันท่วงที  
4. มีวิสัยทัศน์  
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา  
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการ
บริหาร  
12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
13. มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน
กิจการนักเรียน  
14. เป็นแบบอย่างที่ดี  
15. มีมนุษยสัมพันธ์  
16. เป็นนักประชาธิปไตย  
17. ประนีประนอม  
18. อดทน อดกลั้น  
19. มีความสามารถในการ
ประสานงาน 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าท่ี 
และกิจกรรมในหน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและ
การเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ   อย่างมีเหตุผล  
7. หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณ  อยู่เสมอ8. 
รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  
9.มีความเข้าใจในระบบงาน
วางแผนและการตรวจสอบ
ติดตาม 
10. มีความรู้ระบบงานประกัน
คุณภาพและการรายงานผล 

1. มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน
บุคคล  
2. เป็นแบบอย่างที่ดี  
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ดี 
9 มีความสามารถในการ
ประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คน
ร่วมกันทำงาน  
11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 
 
 

1. เป็นนักวางแผนและกำหนด
นโยบายที่ดี  
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัย
สั่งการ  ที่ดี  
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร  
5. รู้จักมอบอำนาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว 
และต่ืนตัวอยู่เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่
ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรค  
8. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล  
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๖.๒ บทบาทหน้าท่ีของครู 
 บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมซึ่งต้องมีการปฏิรูปการ
สอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสำคัญ ๓ ประการ 
คือ 

  ๑.  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
  ๒.  การประเมินตนเอง  
  ๓. การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้ 

อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบ ท้ัง
หน่วยของการเรียนที่อาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือ ทั้งปีการศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอน
อยู ่
 ขั้นตอนที่ ๒ วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือ
ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือ
ท่ีส่งเสริมเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี ๓ นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมา
เป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายช้ันเรียน 
 ขั้นตอนท่ี ๖ วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๗ บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำเพื่อจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุก
อย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย   
 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าท่ี ๓ ประการ คือ  
 ๑. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
 ๒.  การประเมินตนเอง และ 
 ๓.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  
  ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน 
อีก ๓ ประการ คือ 

  ๑. ร่วมจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๒. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
   ๓. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

  
 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู ในการการทำงานซึ่งแยกได้ ดังนี ้
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  ๑. สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน  
   1.1 ความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน  
   1.2 การวางแผนการ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.1 การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน  
   2.2 ความมุ่งมั่น
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  
   2.3 การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
งาน  
   2.4 การยึดหลักการ
ประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
   2.5 การนำนวัตกรรม
มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
   2.6 การปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
   3.1 ความถูกต้องของ
ผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

1 ความสามารถในการ
สร้างระบบการ
ให้บริการ  
   1.1 การศึกษาความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ  
   1.2 การจัดระบบ
การให้บริการบน
พื้นฐานของข้อมูล
ความต้องการ 
2 ความสามารถในการ
ให้บริการ  
   2.1 ความต้ังใจ เต็ม
ใจ และกระตือรือร้นใน
การให้บริการ  
   2.2 การศึกษาผล
การให้บริการเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
   1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง  
   1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร 
   2.1การจับใจความ การสรุปจาก
การอ่านและการฟัง  
   2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย 
และยกตัวอย่าง  
   2.3 การตั้งคำถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้  
   3.1 การจับใจความ และการสรุป
จากการอ่านและการฟัง  
   3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย 
และยกตัวอย่าง  
   3.3 ต้ังคำถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
   4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น  
   4.2 การใช้ Internet  
   4.3 การใช้ e – mai 
 4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  
   4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม  
   4.6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน
ร่วมงาน 
 5. ความสามารถในการประมวลความรู้ 
และนำความรู้ไปใช้  
   5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์
ความรู้ เพ่ือนำไปใช้พัฒนางาน  
   5.2 การนำ และการผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

1 ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกับ
ผู้อื่น  
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 การยอมรับ
ข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของตน 
2.3การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการ
แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน  
2.5 การสนับสนุนให้
กำลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ี
เหมาะสม 
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 ๒. สมรรถนะประจำสายงาน  
การจัดการเรียนรู้ 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์                   
สังเคราะห์และ

การวิจัย 

การสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชน 

1.ความสามารถในการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร  
1.1 การดำเนินการสร้าง / 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น.  
1.2 การนำหลักสูตร
สถานศึกษา หรือหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  
1.3 การนำผลการประเมิน
การจัดการเรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหา
สาระท่ีสอน 
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
สุขศึกษา และพลศึกษา  
ศิลปะ 
การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ 
อื่น ๆ (ระบุ) 
3 ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ระบบ โดยมีองค์ประกอบท่ี
สอดคล้องกัน  

1 ความสามารถในการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
1.1การจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของผู้เรียน  
1.2การจัด หรือ
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมได้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู ้
2 ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนดูแลตนเองด้าน
สุขภาพกาย เพื่อการ
ดำรงชีวิตท่ีดี 
2.2การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้พัฒนา
สุขภาพจิต เพื่อการ
ดำรงชีวิตท่ีดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน  
2.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
2.5 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนติดตามความ
เคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ในสังคม 
 
 

1 ความสามารถ
ในการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้  
1.1 การจัด
กิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้
นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็น 
พูดคุย โต้ตอบใน
ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 
1.2การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3การจัดมุม
ประสบการณ์ 
และส่ือท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  
1.4 การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1 ความสามารถใน
การวิเคราะห์  
1.1 การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของ
สถานศึกษา 
1.2การวิเคราะห์
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2 ความสามารถใน
การสังเคราะห์  
2.1การจัดทำ
แผนงาน/โครงการ  
เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้
2.2 การบูรณา
การความรู้ท้ัง
ภายใน และ
ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 

1 ความสามารถใน
การนำชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สถานศึกษา  
1.1 การประสาน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
1.2 การจัด
กิจกรรมเพื่อบริการ
ชุมชนให้เข้ามาใช้
สถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 
และสันทนาการ 
2 ความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน  
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 ๒. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 
การจัดการเรียนรู้ 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และ            

การวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
3.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ
จริง เพื่อให้ผู้เรียนคิด
เป็น ทำเป็น และ
แก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสามารถและความ
สนใจ 
3.4 การใช้ส่ือการ
เรียนรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4. ความสามารถในการ
ใช้และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
4.1 การเลือกใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และ
การสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
4.3 การหา
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

3 ความสามารถในการ
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย  
3.1การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และ / 
หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 
3.2การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล 
ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีความตระหนักใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน 
4 ความสามารถในการ
ปลูกฝังความเป็นไทย  
4.1การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 
4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
และ 
ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และ
ช่วยเหลือผู้เรียน  
 

2 ความสามารถ
ในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสาร
ประจำช้ันเรียน/
ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.2การนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้
ในการบริหาร
จัดการช้ันเรียน  
2.3 การนำข้อมูล
จากฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน.  
3. ความสามารถ
ในการกำกับ ดูแล
ช้ันเรียน  
3.1 การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลง สำหรับ
ใช้ร่วมกันในช้ัน
เรียน 
 
 
 

2.3 การบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน.  
3 ความสามารถใน
การเขียนเอกสารทาง
วิชาการ  
3.1บทความ  
3.2 คู่มือการเรียน
การสอน 
3.3 ตำรา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทาง
วิชาการ 
4. ความสามารถใน
การวิจัย  
4.1ความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบวิธี
วิจัย 
4.2การวิจัยในช้ัน
เรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ 
4.4 การวิจัยและ
พัฒนา 
 

2.1การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน  
และส่ิงแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเยาวชน 
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การจัดการเรียนรู้ 
 

การพัฒนาผู้เรียน 
 

การบริหาร 
จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ            

การวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
5. ความสามารถในการ
วัด และประเมินผลการ
เรียนรู ้
5.1 การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู ้
5.3 การนำผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาทางช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
5.3 การแนะแนว และให้
คำปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ัง
กลุ่มดี  
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมี
ปัญหา 
5.4 การติดตาม
ประเมินผลการแนะแนว 
และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน 

3.2 การ
แก้ปัญหา
พฤติกรรมด้าน
ระเบียบวินัยในช้ัน
เรียน 
 

  

  
 ๓.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
2.ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดี
งาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
4.ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                              
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทัน
ต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร 
วิชาชีพครู                                                                                                 
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                                                                        
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย 
. 

-บันทึกเข้าสอน 
-บันทึกเวรประจำวัน 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานการปฏิบัติงาน 
-รายงานงาน/โครงการ/กิจกรรม 
-รายงานผลการเข้าอบรม 
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 ๑.๓ บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  
บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน 

 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                         
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนได้แสดงออกดังนี้ ต้ังใจ
เล่าเรียน มีความผิดชอบ   ต่อส่วนรวม                                         
 1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้แสดงออกดังนี้ ทำ
ตามคำท่ีส่ังสอน ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทำเรื่องเส่ือมเสียช่ือเสียง                      
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดง ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมกิจกรรมในชุมขน                      
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
2.1ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยได้แสดงออก
โดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและทำกิจกรรมของโรงเรียน                                                                         
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมี
สุนทรียภาพดี คือไม่มีการทะเลาะวิวาท ช่วยงานของโรงเรียนและ
เพื่อนๆ                        
3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าใช้บริการห้องสมุด ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตและจัดบอร์ดความรู้                                    
 3.2ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ แบ่งหน้าท่ีทีได้มอบหมายและทำหน้าท่ีได้                                                                              

 1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา
โดย ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามวาระโอกาส 
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นหรือของ
ชาติได้ 
3. เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ ไม่ประพฤตินอกลู่ 
นอกทาง 
 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบและมี
สัมมาคารวะ 
5. มีความกตัญญู รู้จักช่วยเหลือผู้ท่ีอาวุโสกว่าหรือผู้
มีพระคุณ 
6. เป็นผู้รู้รักการงาน ขยันช่วยผู้อื่นทำงาน 
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจ
คร้านสามรถเรียนจนจบหลักสูตร  
8. รู้จักประหยัด และอดออมโดยไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ  
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  
อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 
มีจิตอาสา ประพฤติตามคำสอนของหลักศาสนา 

  
๒. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
    ๒.๑ บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน 
1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดย
การ ร่วมประชุมผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะข้อคิดเห็น และเห็นชอบในการพัฒนา
หลักสูตร   
 2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  โดยการ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือมีส่วนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทางการศึกษา 
3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
โดยการร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง 
4 งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา  เช่นเข้าร่วมช่วย
ดำเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับนักเรียน 

1 การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่นว่ากล่าวตักเตือนบุตรหลานให้
อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและปฏิบัติตนให้ถูกตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
2 การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการมีส่วนใน
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนและประสานกับ
โรงเรียนเมื่อเหตุท่ีผิดปกติ 
3.การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้านโดยกำหนดเวลา
ในการทำการบ้านให้เหมาะสม ติดตามดูแลกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนและติดตามผลการ
เรียนและร่วมแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน  
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       ๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การบริหาร
วิชาการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารกิจการ
นักเรียน 

การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล 

1. มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา จัดทำ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
  2. มีส่วนร่วม
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาประจำปี
ของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วม
กำหนดนโยบาย
หรือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  4. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะใน
การกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5. ให้การ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา  
วิทยากร  และ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นแก่
สถานศึกษา 
6. มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของ 
ชุมชน 
 

  1.มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนการใช้เงิน
งบประมาณของ
สถานศึกษา 
  2.มีส่วนร่วม
จัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับ
จากบุคคลภายนอก
ของสถานศึกษา  
3.มีส่วนร่วมติดตาม
และรายงานผลการ
ใช้งบประมาณใน
สถานศึกษา 
  4.มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการจัดช้ือ-จัด
จ้างพัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา 
  5.มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับ
พัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 
  6.มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการควบคุม
การก่อสร้างของ
สถานศึกษา 

1.สนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ
และอนามัยแก่
นักเรียนของ
สถานศึกษา 
 2.สนับสนุนให้
สถานศึกษาให้มี 
การเผยแพร่ความรู้
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและเป็น
ศูนย์บริการด้าน
วิชาการ 
3.สนับสนุนกิจกรรม
งานบริการต่างๆของ
สถานศึกษาได้แก่  
สหกรณ์  แนะแนว    
อาหารกลางวัน 
 4.มีส่วนร่วมส่งเสริม
กิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังใน
ระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้าน
ศาสนา  ศิลปะ   
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

1.มีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบรายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอ
ต่อสาธารณชน 
 2.ให้คำปรึกษา
แนะนำและสนับสนุน
การดำเนินงานในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
3.ให้ความร่วมมือเป็น
ผู้ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษาชุมชน  
หน่วยงานอื่นๆ 
  4.มีส่วนร่วมจัด
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่า
อยู่ 
   5.ให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
  6.มีส่วนร่วม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สถานท่ีทำกิจกรรมของ
ชุมชน 
 

1.มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
ของสถานศึกษา 
2.มีส่วนร่วมในการ
จัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของ
สถานศึกษา 
3.มีส่วนร่วมวาง
แผนการพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา 
4.ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
5.มีส่วนร่วมพิจารณา
จัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความ
ต้องการของ
สถานศึกษา 
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 ๒.๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล 

7. มีส่วนร่วมใน
การจัดหาส่ือการ
เรียน   การสอนท่ี
ทันสมัย 
  8. มีส่วนร่วมเป็น
วิทยากรในการให้
ความรู้แก่นักเรียน 
9. มีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้มีการใช้
ส่ือ  การเรียนการ
สอน อย่าง
สม่ำเสมอ 
10.  มีส่วนร่วม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

 

 7.มีส่วนร่วมจัดหา
งบประมาณ
สนับสนุน
สถานศึกษา  โดย
ระดมจากชุมชน        
8.มีส่วนร่วมรักษา
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางราชการของ
สถานศึกษา 
9.มีส่วนร่วม
เสนอแนะแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน
การเงินพัสดุ 
 10.มีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตาม
การทำบัญชีการเงิน
ได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

6.มีส่วนร่วมจัดทำ
โครงการต่างๆเช่น 
การป้องกันสารเสพ
ติด  ส่ือลามก การ
พนันและการทะเลาะ
วิวาทในสถาน 
ศึกษา 
  7.มีส่วนร่วมระดม
ความร่วมมือใน
ชุมชนเพื่อการจัด
การศึกษารวมท้ังการ
จัดหาทุนการศึกษา
ให้สถานศึกษา 
 8.มีส่วนร่วมพัฒนา
ให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
และร่วมแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของ
นักเรียนใน
สถานศึกษา 
 

7.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้าน
ศาสนา  ศิลป   
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
8.มีส่วนร่วมระดม
ความร่วมมือในชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษา
รวมทั้งการจัดหา
ทุนการศึกษาให้
สถานศึกษา 
9.มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้
อาคารสถานท่ีเพื่อใช้
ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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ส่วนที่ ๗ 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 
๑.  การคาดการณ์จำนวนนักเรียนตามสำมะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๔๖7 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

25 
4๕ 
๓๗ 

๓๐ 
25 
4๕ 

๓๕ 
๓๐ 
25 

๔๐ 
๓๕ 
๓๐ 

รวม ๑๐7 ๑๐๐ ๙๐ ๑๐๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒0 
29 
22 

๒๕ 
๒0 
29 

๓๐ 
๒๕ 
๒0 

๓๕ 
๓๐ 
๒๕ 

รวม ๗1 ๗๔ ๗๕ ๙๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ๑๗๔ ๑๖๔ ๑๙๕ 

 
๒.  การคำนวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
     ๒.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนละ 1,750 บาทต่อคน ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
             (บวกเพิ่มกรณีนักเรียนไม่ถึง ๓๐๐ คนหัวละ ๑๐๐๐บาทต่อปี) เป็น คนละ ๔,๕๐๐ บาทต่อป ี 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนละ 1,๙๐0 บาทต่อคน ๓,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
              (บวกเพิ่มกรณีนักเรียนไม่ถึง ๓๐๐ คนหัวละ ๑๐๐๐บาทต่อปี) เป็นคนละ ๔,๘๐๐ บาทต่อปี 
     ๒.๒ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท ๒ ภาคเรียนต่อปี คนละ ๘๘๐ บาทต่อปี  
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท ๒ ภาคเรียนต่อปี คนละ ๙๕๐ บาทต่อปี    
     ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่โรงเรียนนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายท่ี

กำหนด ทั้งนี้ไม่คิดคำนวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่จา่ย
พร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน งบดำเนินงานและงบลงทุนท่ีเป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติ
จาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอื่นๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ท่ีพึงมีและพึงได้รับใน
ภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา หรือโครงการที่จัดทำรองรับสำหรับการบริหาร
งบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป 
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ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(คน) X ๕,๓๘๐ บาท ๕๗๕,๖๖๐ ๕๓๘,๐๐๐ ๔๘๔,๒๐๐ ๕๖๔,๙๐๐ 
๒. ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  คน X ๕,๗๕๐ บาท ๔๐๔,๒๕๐ ๔๒๕,๕๐๐ ๔๓๑,๒๕๐ ๔๒๗,๕๐๐ 

รวม ๙๗๙,๙๑๐ ๙๖๓,๕๐๐    ๙๑๕,๔๕๐ ๙๙๒,๔๐๐ 
 
๓.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลือ่น 
ปีการศึกษา/จำนวนเงิน(บาท) 

๒๕๖๔  ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. ค่าสาธารณูปโภค                    -  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
๒. บริหารวิชาการ                   ๕๐% ๓๓๙,๙๕๕ 66,350 61545 69240 
๓. บริหารท่ัวไป                      ๒๐%   ๑๓๕,๙๘๒ 331,750 307725 346200 
๔. บริหารงานบุคคล                ๑๐%  ๖๗,๙๙๑ 132,700 123090 138480 
๕. บริหารกิจการนักเรียน            ๗%      ๔๗,๕๙๔ 66,350 61545 69240 
๖. บริหารงบประมาณ               ๓%   ๒๐,๓๙๗ 46,445 43082 48468 
๗. สำรองจ่าย                       ๑๐% ๖๗,๙๙๑ 19,905 18464 20772 

รวมทั้งสิ้น ๙๗๙,๙๑๐ ๙๖๓,๕๐๐    ๙๑๕,๔๕๐ ๙๙๒,๔๐๐ 
รวม ๔ ปีการศึกษา ๓,๘๕๑,๒๖๐ บาท 

 
หมายเหตุ  **  ค่าส่าธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า โทรศัพท์ประจำ น้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต             
ค่าไปรษณีย์และแสตมป์ ค่าทดรองจ่ายจ้างครู อบจ. ต้องกำหนดตั้งรายจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่ายอด
รายจ่ายรวมประจำเดือนประมาณ ๒-๓% ทุกเดือนหรือทุกรอบชำระค่าใช้บริการ จำนวน ๑๒ เดือน ทั้งนี้เมื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา และห้ามนำไปใช้จ่ายหรือยืมทดรองจ่ายเพื่อ
กิจกรรมหรือโครงการอื่น เว้นแต่เป็นจำนวนเงินคงเหลือ 
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บทที่ ๘ 
แนวทางการตดิตาม วดัและประเมินผล 

 เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด ควรมีการ
สร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่างและ
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคล
ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงานตาม
แผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู 

๔. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่ายๆ ของแผน 
ตลอดท้ังภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง 

๖. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
๗. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและ

แลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหาและแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
๘. มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดและมีความเป็นผู้นำท่ีจะ

นำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการ
ทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ีกำหนด
ไว้ในแผน 

๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 
๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
องค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 

๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
๑๓.๑ติดตามความก้าวหน้าประจำปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ 

เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด อันจะนำไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

๑๓.๒การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วงปีท่ี ๑ ปีการศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๓.๓การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๓ ปี เมื่อ
ส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลา ๓ ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

 ๑๓.๔  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี              
การศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

ท่ี  34/ ๒๕๖4 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๗  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
…………...................………………. 

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๗ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ดำเนินไปอย่างครบถ้วน และใช้พัฒนาโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคล เพื่อดำเนินการรับผิดชอบปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา25๖๔ – 256๗ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียนหงส์เจริญ
วิทยาคม ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นางพรพนา แดงสกล  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
1.2 นางจินดา   แขวงรถ  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.4 นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.5 นายธีรชัย ช่ืนชูวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.6 นางยินดี  ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.7 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและควบคุมการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของโรงเรียน 

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 นางพรพนา แดงสกล  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู    กรรมการ 
2.4 นายอิศรา นุรักษ์  ครู    กรรมการ 
2.5 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการประสานและจัดกิจกรรมจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 

3. คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๗ 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 
3.1 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.3 นางจรัสศรี ซังธาดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



 

80 

3.4 นายอิศรา นุรักษ์  ครู    กรรมการ 
3.5 นางจินดา แขวงรถ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.6 นายธีรชัย ช่ืนชูวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.7 นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.8 นางกันนิกา มีอารีย์  ครู    กรรมการ 
3.9 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3.10 นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู    กรรมการ 
3.11 นางสาวแสงรวี แสงสม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.12 นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.13 นายจตุพร ไชยเพชร ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.14 นายสันติภาพ เขียวปากพนัง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.15 นางสาวอนุสรา   พัตหาญ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.16 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
3.17 นางสาวปรารถนา  เงเลิศ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการและประสานงานระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มงานและกลุ่มสาระเพื่อเขียนโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
4.1 นางพรพนา แดงสกล  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นางจินดา แขวงรถ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4.4 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4.5 นายธีรชัย ช่ืนชูวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4.6 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.7 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการประสานงานระดมความคิดเห็นพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 

5. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๗ 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
5.1 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
5.2 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5.4 นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู    กรรมการ 
5.5 นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5.6 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
5.7 นางสาวปรารถนา  เงเลิศ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ            กรรมการและผู้เลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ – 256๗ และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 และเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 
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  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั่ง ได้ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   
  ส่ัง ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
             (นางพรพนา  แดงสกล) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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คำนำ 
 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔-256๗ เพื่อเป็น
กรอบทิศทาง และแนวทางพัฒนาการศึกษา มีสาระสำคัญประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สภาพของ
หน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยเกิดจากการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน 
  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 256๔-256
๗ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามท่ีมุ่งหวังทุกประการ 
  
            โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
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คำเห็นชอบ 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔- 256๗ โรงเรียนหงษ์เจริญว ิทยาคม จังหวัดชุมพร                 
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔                        
ณ ห้องประชุมเธียรปัญญา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงลงลายมือชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไว้เป็นหลักฐาน   
 
                   ลงช่ือ 
                          ( นายอนุกูล  พลวัชรินทร์ ) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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สารบญั 
                    หน้า 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๑ สภาพท่ัวไปของชุมชน         ๑ 

    ๑.๒ ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน และประวัติโรงเรียน         ๒ 
  1.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้      ๓ 
  ๑.๔ ผลการดำเนินการ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น       ๗ 

   1.5 ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์SWOT)       ๑๒ 
ส่วนท่ี ๒  ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๒.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)        ๑๔ 
  2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)         ๑๖ 

           ๒.๓ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564)     ๒๑ 
   2.๔ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลท่ี 9        ๒๔ 
   2.5 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในรัชกาลท่ี 10        ๒๗ 
   2.6 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓-๒๕๖๕    ๒๘ 
   2.7 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน         ๓๑ 
   2.8 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11     ๓๓ 
ส่วนท่ี ๓  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
   ๓.๑ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์        ๓๕ 
   ๓.๒ กลยุทธ์พัฒนา จัดเน้นการดำเนินงาน          ๓๖ 

ส่วนท่ี 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
    ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา             ๓๘ 

        ๔.๒ โครงการและงบประมาณ             ๔๔ 
ส่วนท่ี 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 

     ๕.๑ ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก           ๖๓ 
     ๕.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก และแหล่งเรียนรู้         ๖๓ 

ส่วนท่ี ๖ บทบาทของผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
     ๖.๑ บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ครู และนักเรียน          ๖๕ 

        ๖.๒ บทบาทหน้าที่ของครู            ๖๖ 
ส่วนท่ี ๗  การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
   ๗.๑ การคาดการณ์จำนวนนักเรียนตามสำมะโนนักเรียนและแผนการจัดช้ันเรียน       ๗๔ 
   ๗.๒ การคำนวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)        ๗๔ 
   ๗.๓ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ          ๗๕ 
ส่วนท่ี ๘ แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
ภาคผนวก - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔-256๗        ๗๙ 
               และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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