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ค ำน ำ 
  

การวางแผนการบริหารงานเป็นกระบวนการก าหนดแนวทางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานมีระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงาน และ
ก าหนดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีเป้หมายที่ส าคัญคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนตามกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จากการระดมพลังสมองของผู้ที่เก่ียวข้อง จึงได้มาซึ่งเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 ปี จะเป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์ สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕62 – 
๒๕๖4  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และขอขอบคุณ
ทุกฝ่าย  ทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกคน ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน การด าเนินงานตามกลยุทธ์
ให้ส าเร็จต่อไป 
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บทสรุป 

 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลังสมองของบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญของของโรงเรียนใน
อนาคต มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาโรงเรียน และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในกระแส Thailand 4.0 รวมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ 
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562-
2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาโรงเรียน และกรอบแผนหรือนโยบายด้านการศึกษาของ
ประเทศ โดยทิศทางของการพัฒนาของโรงเรียนในแผนกลยุทธ์นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนา
การศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 

จากการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมา มีการด าเนินการโดยการน ากรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาท าการวิเคราะห์ตามประเด็นตัวบ่งชี้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความส าเร็จขององค์กรนั้น โรงเรียน 
มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข ทุกปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 - 2564 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัด เจนและผลักดันให้การ
ด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับ
วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย   
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา           หน้า  1 
 

1. นโยบายและยุทธศาสตร์ 
     ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
                                                                   นโยบายของรัฐบาล : ด้านการศึกษา 

 
โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไข 

ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 เดือน
จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรี      
ในการพิจารณา หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ 
การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะธรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป 
ก่อนจะส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข
ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดม่ันและด าเนินการต่อไป 
 โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก 
คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน  2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  3) การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 
ประการดังกล่าวด้วย 
 ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า
ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชน เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ
ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชน
เกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพ่ือเตรียมตัวได้ถูกต้อง 
 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ  3)การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  4)การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน  6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน  8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย    

มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน 
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท     
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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9. สนับสนุนการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลจะมอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว โดยจ ากัดกรอบเวลา 1 ปีตามปีงบประมาณ และระยะเวลาของรัฐบาล โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ผู้ติดตามและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและ สนช.ต่อไป 

 
  

 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 
๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 

๑.1 คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

1.๒ ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
1.๓ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
1.๔ คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.๕ ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมีส่วนรว่มจากทุก   

ภาคส่วน 
2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 2.1 ผลการสอบคะแนน PISA  ของแต่ละวิชา 
 2.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ 
 2.3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยนของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (1) 
 2.4 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือและพลโลก (2) 
 2.5 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 2.6 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
 2.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้ท างานหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (5) 
 2.8 ร้อยละร้อยของผลงานวิจัย นวัตกรรม  งานสร้างสรรค์  สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
 2.9 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาไขชุมชนท้องถิ่น (7) 
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 2.10 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี (8) 
 2.11 ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ( 9) 
 2.12 ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อายุ 15 – 17 ปี (10) 
 2.13 สัดสว่นของผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 2.14 จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด / พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. วิสัยทัศน์ 
 “ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ”  

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทนสติปัญญา แบ่งปัน 
ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง  
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พันธกิจ  
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์  
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลผลิต /

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตส านึก ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (1)  
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2) 
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กลยุทธ์  
๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ ที่

หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการเรียน

การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน  
๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใน ระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ 

มีครู ประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ 
กลยุทธ์  
๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษา ทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
 ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูใน

สาขาวิชาที่ขาดแคลน 
๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ เพ่ิมจ านวนบัณฑิต ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้าน การศึกษาของภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ 

ระดับอุดมศึกษา (4) 
 ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ ภายใน ๑ ปี(5) 
 ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์(6) 
 ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  
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กลยุทธ์ 
 ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล 
 ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ 

วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท 

การศึกษา ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ 
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับ โอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนและทักษะ ประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี(8) 
 ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
 ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี(10)  
4. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
๖.๕ ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน
แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
 ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน  
กลยุทธ์  
๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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๒. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐาน ข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐาน
เดียวกัน  

๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงาน ทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง และ 
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของ ผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุ งให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและ สถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมี ธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือ ไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
 ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หรือ ทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัด

ชายแดน ภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  
๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12) 
๕. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
๖. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  
กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน คุณธรรม 

ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 12 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

 ๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการ สร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม เหลื่อมล้ าสร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 
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นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การจัด 
การศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี
ทักษะ การคิดข้ันสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โดยได้ ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน ์

 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน  

 พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง ทั่วถึง

และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 
 

  เป้าหมาย  

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ คุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ  
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
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 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ เรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี 

 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ การ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นโยบายที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า 
                ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

วิสัยทัศน ์
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 

พันธกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 

ค่านิยม 
ยิ้มแย้มแจ่มใส่  ว่องไวทุกงาน    บริการประทับใจ     มีวินัยและคุณธรรม 

              Smile             Speed           Service           Spirit 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4. ด้านโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 

1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถและมีทักษะชีวิต 

 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
        3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
        3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การให้บริการที่ดีที่สุด 
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  ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
โรงเรียนบ้ านตาขุนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดกรมสามัญศึกษา สั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่  เลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หัวหน้ากิ่งอ าเภอบ้านตาขุน  ได้เสนอขอจัดตั้ งโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2518      
เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ. 1 
) เปิดครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง พระครูปราการสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดตาขุน ได้กรุณา
ให้ใช้หอฉันเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายมานิตย์  แก้วมหิตย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก    

 ต่อมากิ่งอ าเภอได้ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีนายสมนึก  ทองพัฒน์  
ก านันต าบลเขาวง เป็นประธานกรรมการจัดหา ได้ที่ดินจากการบริจาคของนายจรูญ  นนทบูรณ์ และ
นางใกล้  นนทบูรณ์  หมู่ที่ 6  ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์  40  ไร่  3  งาน  4  
ตารางวา  ติดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 55  และ  56  ให้ใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนปัจจุบัน  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
ขึน้ใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา “ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 17 มีนาคม  
พ.ศ. 2519   ให้ด าเนินการสอนแบบสหศึกษา โดยให้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ. 1 ) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 จ านวน 2 
ห้องเรียน ซึ่งกิ่งอ าเภอบ้านตาขุน   จัดหาที่เรียนชั่วคราว  และอุปกรณ์การศึกษาที่จ าเป็น   เพ่ือใช้
เตรียมการเปิดเรียน   
 วันที่ 1  มิถุนายน 2519  นายลาภ ลาภชูรัตน์ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอบ้านตาขุน
เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ณ  บริเวณวัดตาขุน ต่อมาเมื่อกรมสามัญศึกษา
ได้จัดงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก บ้านพักครู 
ห้องน้ า ห้องส้วม อาคารเรียนชั่วคราวก็ให้ด าเนินการก่อสร้างในที่ดินที่ได้รับบริจาค ณ บ้านบางสาว 
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 ต าบลเขาวง 
 ปีการศึกษา 2522  ได้ย้ายมาท าการสอนที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนได้รับการพัฒนา
เป็นล าดับจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดเรียนสาขาเขื่อนเชี่ยวหลานขึ้น  ภายใต้ความอนุเคราะห์ของ
โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชะประภา ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น โรงเรี ยนมัธยมศึกษาระดับ
ต าบล ชื่อโรงเรียนรัชชะประภาวิทยาคม 
 ปีการศึกษา 2528  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท ( มพช. 2 รุ่นที่ 4 ) โดยส านักงานโครงการพิเศษกรมสามัญศึกษาเป็น
ผู้สนับสนุน 
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  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ตั้ง 65 หมู่ 6 ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎรธ์านี   
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท ์: 077-397115   
  e-mail : bantakhun_witt@hotmail.com  
  website : www.btv.ac.th   
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  แผนชั้นเรียนเต็มรูป 5-5-5 / 45-4-5 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
  เนื้อท่ี  40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอบ้านตาขุน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจุบัน นายบุญเลิศ  ทองชล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ( MOE Awards ผู้บริหาร ส.บ.ม.ท. 
ดีเด่น)  มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการว่าง  2 อัตรา  ครูจ านวน 62  คน ลูกจ้างประจ า 2  คน  แม่บ้าน 
1 คน พนักงานขับรถ 1 คน เจ้าหน้าที่ รปภ. 1 คน  นักเรียนจ านวน  972  คน   
แผนชั้นเรียน    5-5-5 / 4-4-5 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 ประชาการส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะสภาพพ้ืนดิน  แหล่งน้ า   
และภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน   ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน ๆ  เช่น ลองกอง  ลางสาด  ทุเรียน  
มังคุด  สะตอ  เป็นต้น   นอกจากนี้ อ าเภอบ้านตาขุนยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยอัน
ได้แก่เขื่อนรัชชประภา  ( ดินแดนแห่งกุ้ยหลินเมืองไทย ) สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยจากทุก
ภาค และชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยว จึงท าให้เศรษฐกิจของอ าเภอบ้านตาขุนดี และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านตาขุน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  20,000  บาท   ฐานะทาง
เศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน  
 ชุมชนในเขตอ าเภอบ้านตาขุนและอ าเภอใกล้เคียง มีประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดี
งาม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
ได้แก่  เขื่อนรัชชะประภา  อุทยานแห่งชาติเขาสก หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง และแหล่ง

 

รร.บา้นตาขนุวทิยากม.56 

ไป อ.เมือง ไป อ.พนม 

ไป เข่ือนรัชชประภา 
วดัตาขนุ 

แผนที่โรงเรียน 
วดัตาขนุ 

mailto:bantakhun_witt@hotmail.com
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เรียนรู้อื่น ๆ  ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น  การผลิตสินค้า OTOP  สมุนไพรไทย   ตลอดจนการเรียนรู้
ศิลปะท้องถิ่น  เช่น  ลิเกป่า  มโนราห์  หนังตะลุง  หรือว่าเพลงบอก 
 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน โดยส่วนใหญ่มีรายลดน้อยลง สืบเนื่องมาจากราคา
ผลผลิตของยางพารา  และปาล์มน้ ามันค่อนข้างต่ าลง  และภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกลับส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในสังคม  การย้ายถิ่นของผู้ปกครองที่มาใช้แรงงานจากภาคอีสาน
เกิดผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาตาม
แผนงาน นโยบายของโรงเรียนเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลบุคลากร 
 

สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

ชาย หญิง รวม 
ต่่ากว่า              

ปริญญาตรี ตรี โท 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ฝ่ายบริหาร 1 - 1 - - - - 1 - 1 
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน           
   2.1 คณิตศาสตร์  7 7 - - - 6 - 1 7 
   2.2 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8 - - 1 4 - 3 8 
   2.3 วิทยาศาสตร์ 1 7 8 - - 1 6 - 1 8 
   2.4 สังคมศึกษา 3 3 6 - - 3 1 - 2 6 
   2.5 ภาษาไทย  5 5 - - - 4 - 1 5 
   2.6 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 2 3 5 - - 2 2  1 5 
   2.7 ศิลป ดนตร ี 1 2 3 - - 1 2 - - 3 
  2.8 สุขศึกษาและพลานามัย 3 - 3 - - 3 - - - 3 
 2.9 แนะแนว 1 - 1 - - 1 - - - 1 
2.10 บรรณารักษ์ - 1 1 - - - 1 - - 1 
3. ฝ่ายสนับสนุนการสอน - 1 1 - - - 1 - - 1 

รวม 13 36 49 - - 12 27 1 9 49 
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ข้อมูลครูอัตราจ้างและบุคลากร 
 

สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม ชาย หญิง รวม 
ต่่ากว่า ตรี โท เอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
วิทยาศาสตร์ - 1 1 - - - - - 1 - - 1 

ภาษาต่างประเทศ 2 2 4 - - 2 2 - - - - 4 
สังคมศึกษา 1 2 3 - - - 2 1 - - - 3 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1 1 2 - - 1 1 - - - - 2 

รวม 4 6 10 - 1 3 5 1 1 - - 10 
 
 

ข้อมูลลูกจ้างประจ่า 
 

ต่าแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม ชาย หญิง รวม 
ต่่ากว่า ตรี โท เอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

นักการภารโรง 2 - 2 2 - - - - - - - 
 

2 

ยาม 1 - 1 1 - - - - - - - 
 

1 

แม่บ้าน/ลูกจ้าง 1 1 2 1 1 - - - - - - 
2 
 

รวม 4 1 5 4 1 - - - - - - 5 
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ข้อมูลนักเรียน 
 

ตาราง 1 แสดงจ่านวนนักเรียน จ่าแนกเป็นชั้นเรียน จ่านวนห้องเรียน ณ วันที่ 20 
พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง 
ราม 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 97 101 198 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 92 112 204 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 68 83 151 

รวม ม. ต้น 15 257 296 553 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 55 97 152 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 106 145 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 28 94 122 
รวม ม. ปลาย 13 122 297 419 
รวมทั้งหมด 28 379 593 972 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O- NET )  ปีการศึกษา 2561  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

รายวิชา 
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O- NET )    X ,  % 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 54.42 58.26 54.88 47.31 48.93 41.90 
คณิตศาสตร์ 30.04 31.99 26.76 30.72 30.30 27.48 
วิทยาศาสตร์ 36.10 38.09 36.59 30.51 30.61 27.99 
ภาษาอังกฤษ 29.45 29.74 26.84 31.41 29.80 25.15 
สังคมศึกษา - - - 35.16 35.28 32.46 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง อาคารชั่วคราว 4 หลัง อาคารประกอบจ านวน 2 หลัง  
หอประชุม 1 หลัง  ส้วม  4 หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  และ  
สนามเปตอง 1  สนาม 
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 ข้อมูลงบประมาณ 
  
งบประมาณ (รับ – จ่าย ) 
 

รายรับ จ านวน ( บาท ) รายจ่าย จ านวน(บาท ) 
เงินงบประมาณ 4,412,390 งบด าเนินการ/เงินเดือน- ค่าจ้าง 2,253,640 
เงินนอกงบประมาณ 5,487,357.57 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7,646,107.57 
เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) 169,417.90 เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) 169,417.90 
รวมรายรับ 10,069,165.47 รวมรายจ่าย 10,069,165.47 
 
  

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 22.38 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 75.94 ของรายรับ 
 งบอ่ืน ๆ       คิดเป็นร้อยละ  1.68 ของรายรับ 
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ผลการวิเคราะห์กลุ่มที่มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากสถานศึกษา ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ( Internal  Stakeholders ) 
ผู้บริหาร 1. มอบหมายงานให้ตรงตามวิชาเอก  ความรู้ 

ความสามารถและความถนัด 
2. ด้านงบประมาณสถานศึกษาให้สะดวก เน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยมองถึงความต้องการของ
ผู้เรียน 
3.  ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพและยุติธรรม 
4. ขวัญก าลังใจ 
5. การนิเทศก ากับติดตาม 

1. ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. ได้รับความ
ร่วมมือที่ดี 
3. จัดการเรียนเชิง
ระบบใช้การ
เทียบเคียง 
(ก าหนดค่า
เป้าหมาย) จาก
ระดับจังหวัด 
ประเทศ เพ่ือน ามา
สู่การพัฒนาใน
องค์กร 
4. วางแผนด้าน
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ วางแผนด้าน
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนความ
ต้องการของ
นักเรียน 

1. ประชุมอบรม
สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. ค าสั่งมอบหมาย
งาน 
3. การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
4. การใช้การสื่อสาร
ภายในสถานศึกษาท่ี
ดี 

ครู 1.ได้รับบริการที่ดี 
2.ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง 
3. ความก้าวหน้า ความม่ันคงในอาชีพ 
4. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตาม
อัตภาพของนักเรียนรายบุคคล มีการบูรณาในรายวิชา
เน้นการ 
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสุข สร้างเจตคติท่ี
ดีแก่นักเรียนสามารถต่อยอดได้ จบไปอย่างมีคุณภาพ 
มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคิดของนักเรียน 

1. ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เน้นให้บุคลากร
มีความสุข อารมณ์
ดี มีน้ าใจ นิสัยดี มี
ความรู้ ดูเป็น
แบบอย่างได้ 

1. ประชุมอบรม
สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. ค าสั่งมอบหมาย
งาน 
3. การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
4. การใช้การสื่อสาร
ภายในสถานศึกษาท่ี
ดี 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากสถานศึกษา ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นักเรียน 1. ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. ได้รับกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
3.ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษา  
การคิดวิเคราะห์ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม และ
แข่งขันกับโลกภายนอกได้ 

1. นักเรียนเป็น 
คนดี มีความรู้ อยู่
ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ มีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และ
สามารถประกอบ
อาชีพได้ 
2. นักเรียนมี 
จิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติ
ตามกฎของ
โรงเรียน มีจิตสาร
ธารณะ  
และแสดงตัวตน
ตามความสามารถ
ของตัวเอง 
3. นักเรียนที่จบ 
การศึกษา/
ประกอบอาชีพที่
สุจริต/ด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
4. นักเรียนมีวิถี 
ชีวิตแบบไทย  รัก
และหวงแหนถิ่น
เกิด 
 

1.จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.ปลูกฝัง
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ และ
ค่านิยม 12 ประการ   

ผู้ปกครอง 1. จัดการศึกษาให้บุตรหลานอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน เน้นย้ าเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 
เรียนรู้สู่สังคมภายนอกได้ 
2.จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน เพ่ิมทักษะการเรียนการสอนเน้นวิธีการ
แปลกใหม่ 
 

1.ผู้ปกครองดูแล
เอาใจใส่นักเรียน
และสนับสนุน
ส่งเสริมให้ได้เรียน 
อย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร 

1.ประชุมผู้ปกครอง 
2. รายผลการเรียน
และผลงาน 
นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากสถานศึกษา ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 3.จัดการเรียนเชิงระบบใช้การเทียบเคียง (ก าหนดค่า
เป้าหมาย) จากระดับจังหวัด ประเทศ เพ่ือน ามาสู่การ
พัฒนาในองค์กร 
4.วางแผนด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ วางแผนด้าน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนความต้องการของนักเรียน 
 

2. ผู้ปกครอง
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของ
การศึกษาและมี
จิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 

3. การสื่อสาร / 
ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. การพัฒนาเพ่ือรู้บทบาทหน้าที่ 
2. การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา 

1. มีความรู้
นโยบาย 
การจัดการศึกษา 
2. รู้ / ปฏิบัติตาม 
บทบาทหน้าที่ 
3.ให้ความร่วมมือ
กับโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
 

1. ประชุมอบรม 
สัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
2. การสื่อสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ  

1. ความมั่นคงในวิชาชีพ 
2. การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ขวัญก าลังใจ 
4.วางคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ มีการกระจาย
อ านาจ หาครูตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

1. มีความรู้  
ความสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

2. ประชุมอบรม 
สัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. การสื่อสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 

 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders )  
 
ชุมชน 1. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็น 

สถานศึกษาหลักในการพัฒนานักเรียนในเขตอ าเภอ
บ้านตาขุนและอ าเภอใกล้เคียง 
2.โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และให้บริการ
ทางด้านการศึกษา 
 
 

1. ชุมชนให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาในการจัด
การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์
วิธีการหลากหลาย 
2. เชิญร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโอกาส 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากสถานศึกษา ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

หน่วยงานและ
องค์กรอ่ืน ๆใน
ชุมชน 

1. เป็นสถานศึกษาหลักในการพัฒนาผู้เรียนในชุมชน 
2. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในด้านบุคลากร 

และด้านวิชาการ 

1. ต้องการ การ
สนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
2.เป็นเครือข่าย 
ร่วมพัฒนาทาง 

1. ประชาสัมพันธ์
วิธีการหลากหลาย 
2. ประสานงานขอ
ความร่วมมือ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยวิเคราะห์แบบ C – PEST 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  ด้านพฤติกรรมของลูกค้า : C - นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 

(ศักยภาพ ) 
- สะดวกต่อการคมนาคม 
- อัตราการเพ่ิมของนักเรียน 
-พ้ืนฐานครอบครัวที่ดี 
-การได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
- นักเรียนได้รับการพัฒนา 
- นักเรียนกล้าแสดงออก 

- นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนี
เรียน ไม่รักษาความสะอาด ขาดความ
รับผิดชอบ  
-การประชาสัมพันธ์ 
- ยาเสพติด 
- ขาดวินัยในตนเอง 
-โรงเรียนไม่สามารถเลือกรับนักเรียนได้ 

  - ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
  - สิ่งเร้าภายนอกความประพฤติที่ไม่พึง

ประสงค์ 
  - นักเรียนเรียนร่วมยังไม่ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือเท่าท่ีควร  
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย: P - กฎหมายเอื้ออ านวยต่อการบริหาร
จัดการ 

- นโยบายของรัฐบาลส่งผลให้การปกครอง
นักเรียนยากยิ่งขึ้น  

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล อบจ. มีนโยบายในการสนับสนุน
การศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรีใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

- นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
อยู่บ่อย ๆ ส่งผลให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ
ไม่มีความต่อเนื่อง  
- ขาดความเคารพสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกา  
- มีคนสนับสนุนแต่ไม่มีงบประมาณ 
 

3.  ด้านเศรษฐกิจ : E - นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี  - นักเรียนใช้เงินฟุ่มเฟือยในทางที่ผิด  
 - โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว  
- มีสถานประกอบการที่อยู่ใกล้ในการ
สนับสนุนสถานศึกษาได้  
- เศรษฐกิจของอ าเภอบ้านตาขุนค่อนข้างดี  

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าส่งผลต่อรายได้
ของผู้ปกครองซึ่งจะสนับสนุนโรงเรียน  
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นแรงงานต้องอพยพ
เคลื่อนย้ายบ่อย ๆ  
- ค่านิยมในการใช้จ่าย( ไม่รู้จักประหยัด ) 
 

4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม : S 

- นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชน 
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ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค 
 - สนับสนุนทางการศึกษาและการจัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมในโอกาสต่าง ๆ 
- สังคมแห่งการร่วมมือช่วยเหลือ 
-มีการช่วยเหลือตลอด เข้าร่วมตาม
ประเพณีวัฒนธรรม  

- โครงสร้างครอบครัว ปัญหาการหย่าร้าง
ของผู้ปกครองซึ่งท าให้นักเรียนต้องอยู่กับปู่ 
ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตร
หลานไม่เพียงพอ  

- การให้ความร่วมมือวิทยากรจาก
หน่วยงานใกล้เคียง  

-นักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองมาท างานระยะ
สั้นท าให้เกิดปัญหาการย้าย/ นักเรียนขาด
การไตร่ตรอง 
-ครอบครัวมปีัญหาขาดหน่วยงานในพ้ืนที่มา
ดูแล 
- วัฒนธรรมใหม่ๆ ปัญหายาเสพติด 
- ภาพลักษณ์ของโรงเรียนในสายตาของ
ชุมชนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 

5. ด้านเทคโนโลยี : T - นักเรียนติดเกมส์น าไปประกอบอาชีพ 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวาง 
- มีอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ใช้งาน
ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ  

 - โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อม
ให้บริการ 

- นักเรียนติดเกมส์ 
ขาดบุคลากรให้ความรู้เฉพาะทาง  
- งานงบประมาณในการซ่อมแซม อุปกรณ์
เทคโนโลยีขาดคุณภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ แบบ 7 S    
 

ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง  ประเด็นที่จุดอ่อน  
1. S1 : ด้านโครงสร้าง  - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการ

กระจายงาน 
- บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีความรู้ ความสามารถแต่
ละด้านตรงตามโครงสร้าง  

- ขาดแคลนบุคลากรด้านรอง
ผู้อ่านวยการ  

   
  -  
1. S2 : ด้านกลยุทธ์

ของหน่วยงาน   
 

- มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ครอบคลุม 
สอดคล้องกับนโยบายของ สพม. สพฐ.  
-มีการด่าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

- ขาดการประเมินผลและ
รายงานผล 
-บางโครงการไม่ได้ด่าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้  

  - บุคลากรขาดความเข้าใจและ
ทักษะในการน่ากลยุทธ์ไปใช้ 

   
3. S3 : ด้านระบบใน 
การด่าเนินงานของ
หน่วยงาน       

- มีระบบการบริหารงานตามโครงสร้าง  - การปฏิบัติงานตามระบบและ
ขั้นตอนที่ก่าหนดไว้ยังมีปัญหา
และอุปสรรคในบางส่วนท่าให้
ขาดความต่อเนื่อง 

 - บุคลากรให้ความร่วมมือในการด่าเนินงานต่าง ๆ 
จนส่าเร็จลุล่วงตามเวลา  

- ความเข้าใจในการด่าเนินการ
บางระบบไม่ตรงกัน  

4. S4 : ด้านแบบแผน
หรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

- ผู้บริหาร หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้าน
ภาวะผู้น่า มีความละเอียดรอบคอบ มีการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน  

- การนิเทศติดตามขาดความ
ต่อเนื่อง 
-เอกสารการรายงานไม่เป็น
ปัจจุบัน 

5. S5 : ด้านบุคลากร/
สมาชิกในหน่วยงาน 

- จ่านวนบุคลากรเพียงพอครบตามสาขาวิชา 
- มีการท่างานเป็นทีม 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
- มีความรู้ความสามารถ 
- มีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 
 

- ผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
--ขาดความรู้เรื่องสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

4. S6 : ด้านทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถ         
ของหน่วยงาน 
 

บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ขาดความรู้เรื่องสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง  ประเด็นที่จุดอ่อน  

7. S7 : ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน 

- อารมณ์ดี มีน้่าใจ นิสัยดี มีความรู้ ดูเป็น
แบบอย่างได้  
บุคลากรปฏิบัติตนได้ตามค่านิยมร้อยละ 80 
-บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและท่า
กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- การให้ขวัญและก่าลังใจแก่บุคลากรในโอกาส 
ต่าง ๆ 

ร้อยละ 20 ของบุคลากรยังละเลย
ในการปลูกฝังด้านคุณะรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก   

 
 (1) 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(2) 
น้่าหนัก 

(3) 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 
น้่าหนัก X คะแนนเฉลี่ย  (5) 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : พฤติกรรมลูกค้า
(Customer Behaviors / 
Competitors Factors) 

0.4 4.0 -2 1.60 0.80 0.80 

P :  การเมืองและกฎหมาย( 
Political  and  
 Legal  Factors)   

0.2 4.0 -1 0.80 0.20 0.60 

E : เศรษฐกิจ( Economic  
Factors  )    

0.1 4.0 -2 0..40 0.20 0.20 

S :  สังคม – วัฒนธรรม(Social 
– cultural Factors) 

0.1 5.0 -1 0.50 0.10 0.40 

T :  
เทคโนโลยี(Technological  
Factors) 

0.2 4.0 -2 0.80 0.40 0.40 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.10 1.70 
2.40 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก   2.40 
 



2525      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

 

                                                                                                             โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา         25 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
 

 (6) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

(7) 
น้่าหนัก 

(8) 
คะแนนเฉลี่ย 

(9) 
คะแนนเฉลี่ย X 

น้่าหนัก 
(10) 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดออ่น 

S1:  ด้านโครงสร้าง  (Structure) 0.2 4.00 -1 0.80 0.20 0.60 
S2:  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  (Strategy) 0.1 4.00 -1 0.40 0.10 0.30 
S3:  ด้านระบบในการด่าเนนิงานของหน่วยงาน 
(Systems) 

0.2 4.00 -1 0.80 0.20 0.80 

S4 :   ดา้นแบบแผนหรือพฤตกิรรมในการบริหารจัดการ 
(Style) 

0.1 5.00 -2 0.50 0.20 0.30 

S5:  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.2 5.00 -1 1.00 0.20 0.80 
S6 :  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skills) 

0.1 5.00 -1 0.50 0.10 0.40 

S7:  ด้านคา่นิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared 
Values) 

0.1 5.00 -1 0.50 0.10 0.40 

สรุปปัจจัยภายใน   4.50 1.10 
3.40 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.40 
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O 
โอกาส 

กราฟแสดงสถานภาพองค์กร โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
         
STARS         Question  Marks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 CASH  COWS           DOGS
            
 
  

จากกราฟ พบว่า ส่วนสีแดงพร้อมลูกศร ปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็น
STARS    ดาวรุ่ง  หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต 
QUESTION  MARK  เครื่องหมายค าถาม หมายถึง โรงเรียนที่มีสมรรถนะภายในมีปัญหาต้องแก้ไข
จุดอ่อนภายในโรงเรียน ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจการของโรงเรียน
ก าหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือสร้างโอกาสขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต 
DOGS  สุนัขจนตรอก  หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่จะต้องแก้ไขและยัง ไม่มีปัจจัยเอ้ือ 
โรงเรียนควรทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือหาสาเหตุปัญหาเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็
ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะภายในให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป 
CASH  COWS วัวแม่ลูกอ่อน หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งแต่ขาดการสนับสนุน 
หรือไม่ได้รับความสนใจในการด าเนินกิจการ กลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้หากใช้สถานภาพของโรงเรียนตก
อยู่ในต าแหน่งนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียนเพ่ือรอโอกาสที่เหมาะสมในการด าเนินกิจการ
ให้เจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีโอกาส  

S 
จุดแข็ง 

w 
จุดอ่อน 

W 
จุดอ่อน 

T 
อุปสรรค 

4.10 

1.10 

1.70 

4.50 
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างคนดี ด ารงวิถี
ความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                        อตัลกัษณ์       เอกลักษณ์ 

 
                  “ กล้าแสดงออก ”    “ เคียงคู่ชุมชน” 

 
 

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
 
 

อารมณ์ดี   มนี า้ใจ  นิสัยด ี มคีวามรู้  ดูเป็นแบบอย่างได้ 
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เป้าประสงค ์
 

1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้น 
 3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ  และสามารถศึกษาต่อตามความ
สนใจและความถนัด 
 5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถี
ความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7.ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 
 8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA )  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 
 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลัก 

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
             ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน 
 
กลยุทธ์ที ่5   พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบ 

        มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
เป้าประสงค์ข้อที่  1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีศักยภาพ 

     เป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ขอ้ที่ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผล 
  การทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  
เป้าประสงค์ข้อที่ 3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมี
คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

1.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT ) เพ่ิมข้ึนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 3 
ต่อปี  
1.4 ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค่านวณ 

 
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษอยา่งมปีระสิทธิภาพ  
 

2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 
2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ไม่ต่่ากว่า 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

2.3   ผูเ้รียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

 
3. ผู้ เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ 

สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ
และกล้าแสดงออก 
 

 ผู้เรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถใน
การวิ เคราะห์  สั งเคราะห์  มี วิจารณ ญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  สามารถใช้ความคิดใน
ระดับสูง มีเหตุผล 
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กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ข้อที่ 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ  และสามารถศึกษาต่อตาม 
    ความสนใจและความถนัด 

เป้าประสงค์ข้อที่ 5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด  
    ด่ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ
และจิตอาสา มีความเป็นพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
ด่ารงชีวิต ปลอดยาเสพติด และมี
จิตส่านึกผิดรับผดิชอบต่อสงัคม 

1.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส่านึก 
ในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
เป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
1.2 ผู้เรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด  
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
ประชาธิปไตย 

2.1  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ด่ารงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค 
การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้าง
งานอาชีพ 
2.3 ผู้เรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก
รู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถี
ประชาธิปไตย 
 

3 
 

 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ หลากหลาย 

4 สุขภาวะทางร่างกายและ ลักษณะจิต
สงัคม 

ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
             ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตาม 
                  ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7.ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
                       ในการใช้เทคโนโลยี 
 

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนอิงมาตรฐานสากล (World-
Class Standard  Curriculum and 
Instruction) 

1.1  โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล 

1.2  โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ใน สั งค ม เศ รษ ฐกิ จ ยุ ค ให ม่  (New Economy) ทั้ ง
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ ส่านึก
ในความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 ครูและบุคลากรทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ด่ารงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ ทักษะทางสังคม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.2 ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2.3 ครูและบุคลากรไม่ต่่ากว่าร้อยละ 90 มีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทาง   
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถี
ประชาธิปไตย 

3 ครูและบุคลากรมีความสามารถในการ
จั ด ท่ าห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ าที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 
3.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัด 
การเรียนการสอนทั้ งในระดับ โรงเรียนและระดับ
เครือข่าย 
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดท่าหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล 

4.1  ครูทุกคนจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
ภาคอย่างน้อยเรียนละ 1 ครั้ง 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  4.3 ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ 
นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่  
4.4  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่่ากว่าปีละ 40 

๕ ครูและบุคลากรมีทักษะในการสร้าง
และใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

5.1 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 

5.2 ครูทุกคนสามารถ ผลิตสื่อ และเลือกใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตาม 
                  ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี 

   ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. โรงเรียนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ให้ เกิ ด
ประโยชน์ 

1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โดยเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

 

2.  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิง
ถิ่นฐานให้เชื่อมประสานกับ
การศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่
ชุมชน 

2.1 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและสื่อ อุปกรณ์ เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้จัด
และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.3 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

3. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิง
ถิ่นฐานให้เชื่อมประสานกับ
การศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่
ชุมชน 

3.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

3.2 โรงเรียนจัดท่าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.  นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

4.1  ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 

4.2 ผู้เรียนใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้รอบด้านครอบคลุม
การเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง 

5.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

5.1   ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ิมข้ึนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

5.2  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 90  

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบ 

        มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตาม 
                  ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าประสงค์ข้อที่ 8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ 
สถานศึกษากา หนดชดัเจน 

ร้อยละของการมีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และ พนัธกิจที่
สถานศึกษากา หนดชดัเจน 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ่านาจทางการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 

2.1 โรงเรียนมีภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา 

2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากร ระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

2.3 โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ และการ
เผยแพรน่วัตกรรม 

2.4  ผู้บริหารใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ที่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

3.1  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ 

3.2  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ.  

3.3 ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4. ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
ยุคใหม่ 

4.1 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 

4.2 ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ  
การเพิ่มวิทยฐานะได้รบัการยอมรับ   ยกย่อง               

ประกาศเกียรติคุณ เพิ่มข้ึนไม่ต่า่กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ข้อที่  1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีศักยภาพ 

     เป็นพลโลก 
เป้าประสงค์ข้อที่ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผล 
  การทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  
เป้าประสงค์ข้อที่ 3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถ
และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ระดับสากล 
 

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติ มี
คะแนนเฉลีย่สูงขึ้นร้อย
ละ 3 

     
 
 
 
 
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น 
- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยน าสาระสากลมาจัดลงในหลักสูตรทั้ง 
8 สาระ หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา 
สื่อและนวัตกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนครผูู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาระ เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
- ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรยีนให้ตอบสนองความแตกต่างที่
หลากหลายของผู้เรียนทุกกลุม่สาระ 
- ส่ งเสริม  สนั บสนุ นส่ งนั ก เรียนที มี
ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรม   ต่าง ๆ ใน
ระดั บ เขตพื้ น ที่   ร ะ ดั บ ภ า ค แ ล ะ
ระดับประเทศ 
-นิเทศเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      

 ภาษาไทย 54.88 57.88 60.88 63.88 
  คณิตศาสตร ์ 26.76 29.76 32.76 35.76 

  วิทยาศาสตร ์ 36.59 39.59 42.59 45.59 

  ภาษาอังกฤษ 26.84 29.84 32.84 35.84 

       

       

   
 
 

    

       

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

  ภาษาไทย 41.90 44.90 47.90 50.90 

  คณิตศาสตร ์ 27.48 30.48 33.48 36.48 

  วิทยาศาสตร ์ 27.99 30.99 33.99 36.99 

  ภาษาอังกฤษ 25.15 28.15 31.15 34.15 

  สังคมศึกษา 32.46 35.46 38.46 41.46 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
  1.2 ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุม่
สาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
(ระดับดีขึ้นไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 

63.74 
59.04 
55.30 
58.40 
66.70 
71.86 
65.59 
77.68 

 
 

61.57 
59.00 
67.74 
67.11 
68.90 
77.40 
69.30 
77.86 

 
 
 
 
 

68.74 
64.04 
60.30 
63.40 
71.70 
76.86 
70.59 
82.68 

 
 

66.57 
64.00 
72.74 
72.11 
73.90 
82.40 
74.30 
82.86 

 
 
 
 
 

73.74 
69.04 
65.30 
68.40 
76.70 
81.86 
75.59 
87.68 

 
 

71.57 
69.00 
77.74 
77.11 
78.90 
87.40 
79.30 
87.86 

 
 
 
 
 

78.74 
74.04 
70.30 
73.40 
81.40 
86.86 
80.59 
92.68 

 
 

76.57 
74.00 
82.74 
82.11 
83.90 
92.40 
84.30 
92.86 

-ส่งเสรมิการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้น 
- สง่เสริมการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
-ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะชีวิต 
เช่น  กิจกรรมพัฒนาศูนยฝ์ึก น.ศ.ท. 
  กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เสริมสรา้งศักยภาพผู้เรยีนตามนโยบาย
ลดเรียนเพิ่มรู ้
-สง่เสรมิ พัฒนาการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

  1.3 ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 ( ICT ) เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
 
 

80.00 83.00 86.00 89.00 -ส่งเสรมิ การพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
( ICT ) ภายในสถานศึกษา 
 

  1.4 ร้อยละของผู้เรยีน
ผู้เรยีนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
 
 

80.00 83.00 86.00 89.00 - ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีนใช้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์, ห้องICT,  อยา่งต่อเนื่อง 
- สง่เสริมสนับสนุนให้นักเรยีนมีนสิัยรัก
การอ่านโดยการใช้ห้องสมุด และสื่อICT 
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.  ผู้เรียนมี

ความสามารถใน
การสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ
อย่างมี
ประสทิธิภาพ  
 

2.1 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2.2 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อ
ปี 
2.3   ผูเ้รยีนมีทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

42.57 
 
 
 
 

23.04 
 
 
 
 
 

32.80 
 
 
 

45.57 
 
 
 
 

27.04 
 
 
 
 
 

35.80 

48.57 
 
 
 
 

30.04 
 
 
 
 
 

38.80 

51.57 
 
 
 
 

33.04 
 
 
 
 
 

41.80 
 

 

-ส่งเสรมิสนับสนุนให ้
ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมเป็น
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
-ส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา โดยการบรูณาการใน
หลักสตูรทั้ง 8 สาระ หรือจัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเตมิ 
-สง่เสรมิให้กลุ่มสาระบูรณาการ
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนในการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ 
-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 
-พัฒนาบุคลากร( จ้างครเูจ้าของภาษา ) 
-พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาจนี 
-ค่ายภาษาอังกฤษ 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
 
 

3. ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด มี
วิจารณญาณ 
สามารถ
ไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหา กล้า
ตัดสินใจและ
กล้าแสดงออก 

3.1 ผู้เรยีนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ            
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดใน 
ระดับสูง มีเหตผุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.00 73.00 76.00 79.00 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก 
ภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมเป็นเครอืข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- สง่เสริมการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้บูรณาการทักษะการคดิ มี
วิจารณญาณ สามารถไตรต่รอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รเิริ่มสร้างสรรค์ 
- พัฒนาทักษะชีวิต 
-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
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กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน 
               หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ข้อที่ 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ  และสามารถศึกษาต่อตาม 

    ความสนใจและความถนัด 
เป้าประสงค์ข้อที่ 5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด  

    ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. ผู้เรียนใฝ่ดี มี

คุณธรรม มีจิต
สาธารณะและ
จิตใจบริการ มี
ความเป็น
พลเมืองตาม
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 
มีทักษะการ
ด ารงชีวิต 
ปลอดยาเสพ
ติด และมี
จิตส านึกผิด
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

1.1ผู้เรียนทุกคนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
จิตส านึกในความเป็น
ไทย รับผดิชอบต่อ
สังคม และมีความเป็น
พลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 
 
1.2 ผู้เรยีนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
 
1.3 ผู้เรยีนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
1.4 การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 

95.00 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 

85.00 
 
 
 

80.00 
 

98.00 
 
 
 
 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 
 

88.00 
 
 
 

83.00 

100 
 
 
 
 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 
 

91.00 
 
 
 

86.00 

100 
 
 
 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 
 

94.00 
 
 
 

89.00 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา
ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
ความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน จิต
สาธารณะ และจิตใจบริการ ความเป็น
พลเมือง  ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ทักษะการด ารงชีวิต และจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก   
- ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระพัฒนา 
หลักสตูรท้องถิ่น โดยน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ 
- พัฒนาในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์นักเรียน 
- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
- เสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
- เสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-ส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
-ส่งเสริมผู้เรยีนให้มีจิตสาธารณะ 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2. นักเรียน

สามารถปฏบิัติ
ตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถี
ประชาธิปไตย 

2.1 ร้อยละของผู้เรยีน
ที ่มีคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2 ร้อยละของผู้เรยีน
ทีพ่ัฒนาทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิต ในด้านการ
จัดการตนเอง การ
บริโภค การเรยีนรู้ 
ทักษะทางสังคม และ
การจัดการสร้างงาน
อาชีพ 
 
2.3 ผู้เรยีนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 มีความ
ตระหนักรู ้
ในภาวการณ์ของโลก 
ความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ค่านิยมวิถี
ประชาธิปไตย 
 

85.00 
 
 
 
 

85.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.00 

88.00 
 
 
 
 

88.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

88.00 

9100 
 
 
 
 

91.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.00 

94.00 
 
 
 
 

94.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

94.00 

-พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรยีนปฏิบัตตินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธปิไตย 
 
-ส่งเสรมิและพัฒนาให้มีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 
- ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- ส่งเสริมสุขภาพสู่ความพอเพียง 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต 

3 การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

ร้อยละของผู้เรียนมี
การยอมรับที่จะ อยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ 
หลากหลาย 
 

80.00 83.00 86.00 89.00 - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4 สุขภาวะทาง
ร่างกายและ 
ลักษณะจิต
สงัคม 

ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาวะทาง ร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
 
 

90.00 93.00 96.00 99.00 - ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสุขภาวะ
ที่ดีสู่ความพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
             ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตาม 
  ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7.ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 

  ในการใช้เทคโนโลยี 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 โรงเรียนพัฒนา

หลักสูตรการ
เรียนการสอน
อิงมาตรฐาน 
สากล (World-
Class 
Standard 
Curriculum 
and 
Instruction) 

1.1 โรงเรยีนจัด
หลักสตูรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับหลักสตูร
มาตรฐานสากล 
1.2 โรงเรยีนจัดให้มี
การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy) ทั้ง
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based 
Economy) และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 
 

76.00 
 
 
 

80.00 

79.00 
 
 
 

83.00 

82.00 
 
 
 

86.00 

85.00 
 
 
 

89.00 

-โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
- โรงเรียนสุจรติ 
 

2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นแบบอยา่งที่
ดี มีจิต
สาธารณะ 
ส านึกในความ
เป็นไทย 
สามารถปฏบิัติ
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.1 ครูและบุคลากร
ทุกคนพัฒนาทักษะ
เพื่อการด ารงชีวิตใน
ด้านการจดัการตนเอง
การบริโภค การเรียนรู ้
ทักษะทางสังคม  ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2 ครูและบุคลากร
ทุกคนปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 

93.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.00 

96.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.00 

99.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.00 

- ส่งเสริมให้ครจูัดการเรียน 
การสอนอย่างมีคณุภาพท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 
 
-ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากร 
 
-สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
 
- ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียน 
การสอนอย่างมีคณุภาพท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
  2.3 ครูและบุคลากรไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 90 มี
ความตระหนักรู้ใน
ภาวการณ์ของโลก 
ความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ค่านิยม วิถี
ประชาธิปไตย 
 

85.00 88.00 91.00 94.00 ส่งเสริมให้ครูใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียนในการแก้ปัญหาและพฒันา
นักเรียนและตนเอง 
 

3. ครูและบุคลากรมี
ความสามารถใน
การจัดท า
หลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3.1  ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 5 
3.2 ครูทุกคนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง
การจัดการเรยีนการ
สอนทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับ
เครือข่าย 
 

3.3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี
ความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

60.00 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 
 

90.00 

65.00 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 
 
 

93.00 

70.00 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 
 
 

96.00 

75.00 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 
 
 
99.00 

- ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักการ
ปฏิรูปการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ 
-โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
-โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสตูร พ.ศ. 2562 ของโรงเรียน 
- ตดิตามผลและประเมินการใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 
-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิตามกลุม่สาระการ 
- ปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสตูร พ.ศ. 2562 ของโรงเรียน 
- ตดิตามผลและประเมินการใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุม่สาระการ 
-โรงเรียนมาตรฐานสากล 
-โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 

4 ครูและบุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและมี
ทักษะในการ
จัดการเรียนการ
สอนสู่
มาตรฐานสากล 

4.1 ครูทุกคนจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้
และสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู ้
4.2 ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศการสอนใน
ช้ันเรียน อย่างน้อย
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

 

    - พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้
ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล โรงเรยีนสุจริต 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
  4.3 ครูทุกคนมี

ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 
โครงงาน สื่อ 
นวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพร่  
4.4  ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนาไม่ต่ า
กว่าปีละ 40 ช่ัวโมง 

 

80.00 
 
 
 
 

90.00 

83.00 
 
 
 
 

93.00 

86.00 
 
 
 
 

96.00 

89.00 
 
 
 
 

99.00 

- ส่งเสริมครูในการผลิตสื่อ 
และเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลย ี
- ส่งเสริมการใช้ ICT  เพื่อ 
การเรยีนการสอน 
- ส่งเสริมให้ครูวิจยัและพัฒนา 
นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ สื่อ และนวตักรรม 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตาม 
  ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี 

   ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 

 
ที ่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. โรงเรียนส่งเสริม

ก า ร ใช้ แ ห ล่ ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ 

1.1 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2 โรงเรียน
จัดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน
โดยเชื่อมโยงกับถิน่
ฐานสงัคมไทยและ
สภาวการณ์โลก 

 
 
 

75.00 
 
 
 
 
 

75.00 

78.00 
 
 
 
 
 

78.00 

81.00 
 
 
 
 
 

81.00 

84.00 
 
 
 
 
 

84.00 

-ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา 
-ยกระดับคุณภาพตามจุดเน้น 
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ที ่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2. โรงเรียนมีการจัด

สภาแวดล้อมทาง
กายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2.1 โรงเรยีนมี
ห้องปฏิบัติการและสื่อ 
อุปกรณ์ เพียงพอต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.2 โรงเรยีนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้จัดและดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

2.3 นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการ
อาคาร สถานท่ี และ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

90.00 
 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 

 

93.00 
 
 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 

93.00 

96.00 
 
 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 

96.00 

99.00 
 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 

- สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการ 
ใช้และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการจัดอาคาร 
สถานท่ี บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
- ยกระดับและการให้บริการด้านอาคาร
สถานท่ี 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
-อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-บริหารและจดัการศึกษา 

3 โรงเรียนจัด
กระบวนการ
เรียนรู้อิงถิ่น
ฐานให้เชื่อม
ประสานกับ
การศึกษา
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้คู่ชุมชน 

3.1 โรงเรยีนมี
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ที่ทันสมัย มีคณุภาพ 
เอื้อต่อการเรียนรู ้

3.2 โรงเรยีนจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
สถาบัน และองค์กร
ต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 

3.3 นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการใช้
บริการอาคาร 
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

 

90.00 
 
 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 

85.00 

93.33 
 
 
 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 

88.00 

96.00 
 
 
 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 

91.00 

99.00 
 
 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 

94.00 

- ส่งเสริมและพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยและมคีุณภาพ 
- ส่งเสริมระบบบริหาร 
จัดการโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- ส่งเสริมระบบการบริหาร 
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเปดิโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วม 
-ชุมชนสัมพันธ์ 
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ที ่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4 นักเรียนได้ใช้

แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

4.1  ร้อยละผู้เรียนใช้
แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและคุ้มค่า 

4.2 ผู้เรยีนใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรูร้อบ
ด้านครอบคลุมการ
เรียนรู้ธรรมชาติ 
ภูมิศาสตร์ ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 
 

90.00 
 
 
 
 
 

90 

93.00 
 
 
 
 
 

93.00 

96.00 
 
 
 
 
 

96.00 

99.00 
 
 
 
 
 

96.00 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให ้
จัดกิจกรรมรณรงค์การอ่าน ศึกษา
ค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู ้
ในการบูรณาการจดัการเรียน   การ
สอน 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนโดยอาศยัแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- ปรับระบบการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเขา้มามสี่วน
ร่วม 

5 โรงเรี ยนจั ดการ
เรี ย น รู้ โด ย ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพื่อ
การเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ 
 

5..1   ผู้เรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อ
ปี  

5.2  ผูเ้รียนมีทักษะใน
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรยีนรู้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 

 

80.00 
 
 
 
 
 

85.00 

83.00 
 
 
 
 
 

88.00 

86.00 
 
 
 
 
 

91.00 

89.00 
 
 
 
 
 

94.00 

- ส่งเสริมการใช้ ICT  เพื่อการ 
เรียนการสอน 
- ส่งเสริมครูในการผลิตสื่อ  
และเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลย ี
- พัฒนาระบบและเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบ 
        มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ข้อที่ 8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1. การมีเป้าหมาย  

วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่ 
สถานศึกษา 
ก า หนดชัดเจน 

ร้อยละของการมี
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่ 
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

80.00 83.00 86.00 89.00 -บริหารและจัดการศึกษา 
-โรงเรียนมาตรฐานสากล 
-โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2 โรงเรียนมีการ
บริหารจดั
การศึกษาตาม
แนวทางการ
กระจายอ านาจ
ทางการศึกษา
เน้นการมสี่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

2.1 โรงเรยีนมีภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาหรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัด
การศึกษา 
2.2 โรงเรยีนจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และ
ทรัพยากร ระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 
2.3 โรงเรยีนมีระบบการ
จัดการความรู้ และการ
เผยแพร่นวตักรรม 
2.4  ผูบ้ริหารใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจดั
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

85.00 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 

85.00 
 
 

85.00 
 
 

88.00 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 
 

88.00 
 
 

88.00 

91.00 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 
 

91.00 
 
 

91.00 
 
 
 

94.00 
 
 
 

99.00 
 
 

 
 
 

94.00 
 
 

94.00 

- พัฒนาระบบการบรหิารและจดั 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของโรงเรียน 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของโรงเรยีน 
 - ปรับระบบการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วม 
 

3. โรงเรียนบริหาร
จัดการได้
คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

3.1 โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวง ฯ 
3.2 โร งเรี ย น ผ่ าน ก าร
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมศ.  
3.3 ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจในการส่งเสรมิการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

85.00 
 
 
 

85.00 
 
 

85.00 

88.00 
 
 
 

88.00 
 
 

88.00 

91.00 
 
 
 

91.00 
 
 

91.00 

94.00 
 
 
 

94.00 
 
 

94.00 

- พัฒนาการบริการจัดการ 
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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ที ่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) 
มาตรการด าเนินงาน ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4 ครูพัฒนา

ความรู้
ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญ
และ
จรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพครู
ยุคใหม่ 

4.1 ค รู ใ ช้ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการ
สอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
4.2 ค รู ทุ ก ค น มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับโรงเรียนและระดับ
เครือข่าย 
4.3 ครูไดร้ับการยอมรบั   
ยกย่อง  ประกาศเกียรติ
คุณ เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 5 ต่อป ี
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90.00 
 
 
 
 

75.00 

83.00 
 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 

78.00 

86.00 
 
 
 
 

96.00 
 
 
 
 

81.00 
 

89.00 
 
 
 
 

99.00 
 
 
 
 

84.00 

- ส่งเสริมครูและบคุลากรให ้
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูต้าม
หลักการปฏิรูปการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ 
- ส่งเสริมการพัฒนาครูให ้
เป็นครูมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชา 
- สง่เสริม สนับสนุน การพัฒนาครู
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใหไ้ด้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ด้วย
การอบรม  สมัมนา การนเิทศ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้   หรือการศึกษา
ด้วยตนเอง 
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  เป้าหมายนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2564  
 

ปีการศึกษา ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 รวม ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6 รวม ทั้งหมด 

2562 198 204 151 553 152 145 122 419 972 

2563 200 204 190 594 153 150 140 443 1037 

2564 200 201 191 592 155 152 145 452 1044 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

1. นายบุญเลิศ   ทองชล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

2. นายสุนทร  เพชรชู     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

คณะท างาน 

1. นางจงกล  รจนา      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. นางกัญจนา  สมชาติ     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3. นายสัญญา  เจริญ     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. นายสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

5. นางสาวศิรินทิพย์ บัญแก้ว     ครู คศ. 1 

6. นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ. 1 

7. นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร  ครู คศ. 1 

8. นางศศิพิมพ์  กองสุข      ครูผู้ช่วย 



 

ค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนตำขุนวทิยำ 
ที ่๐๔๓ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
................................................... 

ดว้ยโรงเรียนบา้นตาขุนวทิยาไดก้ าหนดใหมี้การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ในวนัท่ี ๗ มีนาคมและวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งโสตทศันศึกษา 
เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ทางโรงเรียนขอแต่งตั้งให้
ขา้ราชการครูและลูกจา้งประจ าปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหนา้ท่ี ประสานงาน ดูแล ใหค้  าปรึกษา อ านวยความสะดวกต่าง ๆในการ
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ประกอบดว้ย 

๑.๑ นายบุญเลิศ   ทองชล  ผูอ้  านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสุนทร  เพชรชู  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสัญญา เจริญ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๔ นางวานีดา ทองปัสโนว ์ หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
๑.๕ นางกญัจนา  สมชาติ  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ      กรรมการ 
๑.๖ นางจงกล  รจนา  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป  กรรมการและเลขาฯ 

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผน การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีหนา้ท่ี ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี  ส าหรับการจดัการประชุม จดัท าตารางการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม ประกอบดว้ย 
  ๒.๑ นางจงกล   รจนา   ครู คศ. ๓      หวัหนา้คณะท างาน 

๒.๒ นางกญัจนา  สมชาติ  ครู คศ. ๓   คณะท างาน 
๒.๓ นางวานีดา  ทองปัสโนว ์  ครู คศ. ๓   คณะท างาน 

  ๒.๔ นางเรณู  ผดุงฤกษ ์   ครู คศ. ๓   คณะท างาน 
๒.๕ นางสาวปริฉตัร์  จนัทร์หอม  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๒.๖ นางพรพณา  ฤทธิชู   ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
๒.๗ นางสาวรัฐนูญ ์ จนัทบูรณ์  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
๒.๘  นางสาวอาทิตยา  เกตุแกว้  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 

  ๒.๙ นางสาวศิรินทิพย ์ บุญแกว้  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 



  ๒.๑๐ นายพีรพงศ ์ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
   ๒.๑๑ นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ ์  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๒ นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๓ นางสาวช่อทิพย ์ ทองมีสุข  ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
  ๒.๑๔ นางศศิพิมพ ์ กองสุข    ครูผูช่้วย    คณะท างาน 
  ๒.๑๕ นายนพดล   ศรีสุข   ครูผูช่้วย    คณะท างาน 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที ่และอุปกรณ์   มีหนา้ท่ีประสารและจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เคร่ือง
ขยายเสียง จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์น าเสนอ และอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีในการจดัประชุม ประกอบดว้ย 

 ๓.๑  นายสัญญา เจริญ   ครู คศ. ๒     หวัหนา้คณะท างาน 
  ๓.๒ นายประดบั  ณ นคร   ครู คศ. ๒   คณะท างาน 

๓.๓ นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๔ นายกูอุดม  สัญญา   ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๕ นางสาวธีรนนัท ์ ปานเพชร  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๖ นางสาวนุชนาฎ พรหมทอง  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๗ นางสุภาพร  พฒันรักษา  ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
๓.๘ นายวรียทุธ  อนุกูล   ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
๓.๙ นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว  ครู คศ . ๑   คณะท างาน 
๓.๑๐ นายประเสริฐ  จนัทร์ทนั  ครู คศ . ๑   คณะท างาน 
๓.๑๑ นายวรีะ  หว้ยนุย้   ครูผูท้รงคุณค่า   คณะท างาน 

   ๓.๑๒ นายนภดล  ทองนา  พนกังานราชการ   คณะท างาน 
๓.๑๓ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
๓.๑๔  นายธีระพล  เกิดเนตร  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
๓.๑๕  นางสาวเบญจมาศ  ทบัแกว้ ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
๓.๑๖  นางวนิดา  นามวงศเ์นาว ์  แม่บา้น    คณะท างาน 
๓.๑๗ นายสังขใ์หม่ อินทรวารี  ลูกจา้งประจ า   คณะท างาน 
๓.๑๘ นายสมคิด จนัทร์ปากสวน  ลูกจา้งประจ า   คณะท างาน 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน    มีหนา้ท่ี รับรายงานตวัผูเ้ขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบดว้ย 

  ๔.๑  นางวานีดา  ทองปัสโนว ์  ครู คศ. ๓       หวัหนา้คณะท างาน 
  ๔.๒  นางกมลรัตน์  คะตะโต  ครู คศ.๓   คณะท างาน 
  ๔.๓  นางสุดา  เอง้ฉว้น   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๔  นางนริศา   บุระชดั   ครู คศ.๒   คณะท างาน 



  ๔.๕  นางปฐมา  ชูศกัด์ิ   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๖ นางสุภาภรณ์  ศรีสวสัด์ิ  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๔.๗ นางสาวสมฤดี กลบัรินทร์  ครูผูช่้วย    คณะท างาน 
  ๔.๘ นางสาวศนัสนีย ์ สวา่งจนัทร์  ครูผูช่้วย    คณะท างาน 
  ๔.๙ วา่ท่ี ร.ต. หญิงจิราภรณ์ สีด า  พนกังานราชการ   คณะท างาน 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายวทิยากรและพิธีการ มีหนา้ท่ีติดต่อประสานวทิยากรและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ตารางการจดัประชุม  ประกอบดว้ย 
  ๕.๑ นางกญัจนา  สมชาติ   ครู คศ. ๓       หวัหนา้คณะท างาน 
  ๕.๒ นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๕.๓ นางสาวรัฐนูญ ์จนัทบูรณ์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๕.๔ นายสมศกัด์ิ  บวัหนุน  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๕.๕ นางสาวสาวติรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๕.๖ นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายบนัทึกภาพกิจกรรม มีหนา้ท่ีบนัทึกภาพการจดักิจกรรมตลอดการด าเนินการประชุม 
แลว้มอบแฟ้มภาพถ่ายใหฝ่้ายประเมินผลเพื่อใชใ้นการรายงานผลการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 
  ๖.๑ นายพีรพงศ ์  ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑       หวัหนา้คณะท างาน 
  ๖.๒ นางสาวขวญัชนก  สังขเ์ทพ  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๖.๓ นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๖.๔ นายกิตติชยั โสภณอมัพรนนท ์ ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๖.๕ นางสาวศศิพิมพ ์ กองสุข  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหนา้ท่ีจดัหาและบริการ อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและอาหาร
กลางวนั 2 ม้ือ แก่วทิยากร และผูเ้ขา้อบรม ประกอบดว้ย 
  ๗.๑ นางสาวธีรนนัท ์  ปานเพชร  ครู คศ. ๒       หวัหนา้คณะท างาน 
  ๗.๒ นางสาวก่ิงดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๗.๓ นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  ๗.๔ นางสาวอรณ์สิริ   หนูมี  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๕ นางสาวนนัทญา  บรรณราช  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๖ นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๗ นางสาวกฤติมา แสงทองลว้น ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๘ นางสาวสิตานนั  นาคะสรรค์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๙ นางสาวจุฬาลกัษณ์ กล่ินกล่อม ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๗.๑๐ นางสาววิภาวรรณ  ขนัพระแสง ครู คศ.๑   คณะท างาน 



  ๗.๑๑ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ   ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๒ นางสาวสุภคัศร  ปากลาว  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๓ นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๔ นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย ์ ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๕ นางสาวศรีสุดา  แกว้สุข  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๖ Mr. Epie Metuge Pual  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๗.๑๗ Mr. Erik Joseph   ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 

๗.๑๘ นางสาวขวญัธิดา  อภิโมทย ์ อตัราจา้งธุรการ   คณะท างาน 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหนา้ท่ีออกแบบประเมิน แจกแบบประเมิน รวบรวมและ
ประมวลผลการประเมินและรายงานผลใหผู้บ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ ประกอบดว้ย 
  ๘.๑ นางสาวอาทิยา  เกตุแกว้  ครู คศ. ๑       หวัหนา้คณะท างาน 
  ๘.๒ นางสาวศนัสนีย ์ สวา่งจนัทร์  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๘.๓ นางสาวศิรินทิพย ์ บุญแกว้  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๘.๔ นางสาววภิาวรรณ  ขนัพระแสง ครู ผูช่้วย   คณะท างาน 
  ๘.๕ นางสาวนุชนาฎ  พรหมทอง  ครู คศ.๑   คณะท างาน 
  ๘.๖ นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 
  ๘.๗ นางสาวเบญจมาศ  ทบัแกว้  ครูอตัราจา้ง   คณะท างาน 

ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าว  ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยา่งเตม็ความสามารถ        
เตม็เวลา  ดว้ยความวริิยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อโรงเรียน  และทางราชการสืบไป 

  สั่ง ณ วนัท่ี  ๖     เดือน มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 
 
                        ( นายบุญเลิศ  ทอลชล ) 

             ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา 
 


