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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ประวัติโรงเรียนสามหมอวิทยา  
 โรงเรียนสามหมอวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงที่ 2 ของอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยู่ที่

ตำบลช่องสามหมอ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 210 ไร่ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  
2527  จำนวน 2 ห้องเรียน  เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนคอนสวรรค์ โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า  
เป็นห้องเรียนชั่วคราว               

นายนพดล  จิตตวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์   ได้มอบหมายให้นายสมนึก สิงห์อาจ, 
นายสว่าง  นราพงษ์, นายพิทักษ์  พลมณี  มาจัดการเรียนการสอนชั่วคราว  ต่อมาเม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  2527  
กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนสามหมอวิทยาและแต่งตั้งให้นายสมนึก สิงห์อาจ ตำแหน่ง อาจารย์ 2  
โรงเรียนคอนสวรรค์    มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน   ตั้งแต่วันที่  26  กันยายน  2527 
 

ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
1. นายสมนึก  สิงห์อาจ  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารคนแรก  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  
      เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2527 -  2532 
 2.  นายระว่อง  รักสกุลพิวัฒน์    ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2532 -2533 
 3.  นายสุเทพ  วรพล    ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ( 2533 -2537) 
 4.  นายวสันต์   อาจกมล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้ขอกำหนดตำแหน่งเป็น 
      ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2538  (  2537 - 2539) 
5. นายดุษิต  ดลประสิทธิ์  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (2539- 2542) 
6. นายไพศาล  สมกิจศิริ       ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (2543 - 2544)  
7. นายสมัคร  ไวยขุนทด       ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (2544 - 2544) 
8. นายมาโนชญ์   มนูศิลป์     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (2544 – 2550)  
9. นายสว่าง  นราพงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (2550 - 2554) 
10  นายทรงวุฒิ  ขวาไทย      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  2554 –2558 
11. ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  2558 –ปัจจุบัน 

 
          ปัจจุบันโรงเรียนสามหมอวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย   มีนักเรียนจำนวน  236 คน ครู 20 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง  2  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
ลูกจ้างประจำ(ช่างสี) 2 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีอาคารเรียน  แบบ 208   จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียน  
แบบ 318 ล/30 จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงาน ชค. 104  (ปรับปรุงเป็นโรงฝึกงาน)  จำนวน 1 หลัง  และโรงอาหาร
มาตรฐาน 300 ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง 

1.2  ที่ตั้ง 
 โรงเรียนสามหมอวิทยา  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ   
รหัสไปรษณีย์  36140  โทรศัพท์ 044-056000   website :  www.sammor.ac.th/ 
e-mail :  sammorwittaya2527@gmail.com ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ  50  กิโลเมตร  พ้ืนที่รวม 210  
ไร่  

http://www.sammor.ac.th/
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1.3 สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่สูงสลับกับพ้ืนที่ราบ  ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ลำห้วยสามหมอ 
 เป็นดินร่วนปนทราย  และหินลูกรังเป็นบางแห่ง 

1.5 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดกับเขตหมู่บ้านหนองหว้า 
 ทิศใต้  ติดกับเขตหมู่บ้านนามนและบ้านหนองบัวบานเย็น 
 ทิศตะวันออก ติดกับเขตหมู่บ้านสำราญ 
 ทิศตะวันตก ติดกับเขตหมู่บ้านหนองหญ้าขาว 

1.6 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
 สวนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่อ้อยและเลี้ยงสัตว์  มีรายได้เสริม
จากงานหัตถกรรมคือสานกระติบข้าว (หมู่บ้านสำราญ) 
 

1.7 การคมนาคมและการสื่อสาร 
 การคมนาคม    มีถนนลาดยางของ รพช.ผ่านหน้าโรงเรียน  การเดินทางไปมาสะดวก  รถประจำทางผ่าน
หน้าโรงเรียน สายแก้งคร้อ-หนองปลาปึ่ง 
 การสื่อสาร  โทรศัพท์ภายนอกหมายเลข  -  และโทรสารหมายเลข  044 056000  
 สถานีอนามัย   ในเขตพ้ืนที่คือสถานีอนามัยตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์  สถานีอนามัย
ใกล้เคียง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมนตำบลบ้านนาฮี  ตำบลศรีสำราญ 
 ไฟฟ้า   หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการ  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 สัญลักษณ์โรงเรียนสามหมอวิทยา 
 
 

 
 
 
                              วงกลม  3  วง ล้อมรอบตัวอักษร ส.ว.   ภายใต้คบเพลิงที่เปล่งรัศมีออกเป็น  19  แฉก 

1.9 คำขวัญ  “รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม” 
1.10   ปรัชญา    ปัญญาย  ปริสุชฌติ  “มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 
1.11  คติพจน์  “ความรู้ดี  มีวินัย” 
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1.12  อัตลักษณ์  “ยึดมั่นคุณธรรม” 
1.13  เอกลักษณ์  “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสามหมอวิทยา 
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนสามหมอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.งานการเงินและ 

การบัญชี  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1.งานสำนักงานกลุ่ม 
บริหารวิชาการ 

3.งานหลักสูตรและ 
การจัดการเรยีนรู้   

กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

2.งานแผนงานโรงเรยีน 

1.งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

2.งานทะเบียนประวตัิ
(กพ.7)   

 

1.งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 

3.งานวางแผนอัตรากำลัง
และบรรจุแต่งตั้งและการ

ออกจากราชการ 
 

1.งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 

 

3.งานโรงเรียนกับชุมชน 

2. งานอาคารสถานท่ี 
แผนงาน 

2.งานทะเบียนและวดัผล 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
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โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสามหมอวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

5. งานพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้   

4. งานประกันคุณภาพ
ภายในและการวิจัย  

 

7. งานแนะแนว  
 

8. งานกองทุนกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา 

 

9. งานห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้  

5. งานควบคุมภายใน 

4. งานพัสดุและสินทรัพย์  4.งานพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 

5.งานดำเนินการ 
ทางวินัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.งานรักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   

4.งานประชาสัมพันธ์/
สารสนเทศ  

5. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6.งานอนามัยและ
โภชนาการโรงเรยีน  

8.งานส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย  

7.งานกิจการนักเรียน 

6.งานสวัสดิการร้านค้า  

9.งานส่งเสรมิ ป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน  

8.งานสารบรรณ 
แผนงาน 

10.งานสื่อนสัตกรรม/ 
โสตทัศนศึกษา  

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

6. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

7. งานแนะแนว  
 

3.งานหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้   8. งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

2.งานทะเบียนและวดัผล 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 

1.งานสำนักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนสามหมอวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้  

4. งานประกันคุณภาพภายในและการวิจัย  
 

9. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

10.งานสื่อนสัตกรรม/โสตทัศนศึกษา  

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 

3.งานการเงินและ 
การบัญชี  

5. งานควบคุมภายใน 

4. งานพัสดุและสินทรัพย์  

2.งานแผนงานโรงเรยีน 

1.งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  

 

6. งานสวัสดิการร้านค้า 
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โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสามหมอวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 

2.งานทะเบียนประวตัิ(กพ.7)   
 

1.งานสำนักงานกลุ่มบรหิารงานบคุคล 
 

3.งานวางแผนอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง 
และการออกจากราชการ 

 

4.งานพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 

5.งานดำเนินการทางวินัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.งานรักษาความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานประเมินผลการปฏิบตัิงานครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา   

8.งานสารบรรณ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนสามหมอวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามหมอวิทยา  ปีการศึกษา  2562 
 

1. นายวิโรจน์  ตอพรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 

1.งานสำนักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

 

4.งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ  

3.งานโรงเรียนกับชุมชน 

2. งานอาคารสถานท่ี 
แผนงาน 

5. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

6.งานอนามัยและโภชนาการโรงเรยีน  

8.งานส่งเสรมิประชาธิปไตย  

7.งานกิจการนักเรียน 

9.งานส่งเสรมิ ป้องกันและ 
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน  
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2. นายดำรง  จันทราเทพ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นายบุญธรรม  กุลสุวรรณ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
4. นายอุดม  สว่างตา     ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
5. นายคณิต  แสงชัยภูมิ   ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์  ผู้แทนครู  กรรมการ 
7. นางสาวนวลผ่อง  ยิ่งพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
8. พระครูโอภาส  ธีรานุวัตร   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ   

 
ภาระงาน/ปริมาณงาน 

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562 
ตารางที่  1  สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามระดับและเพศ  ปีการศึกษา  2562 
 

ตำแหน่ง อันดับ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการ 
คร ู
คร ู
คร ู

คศ. 3 
คศ. 3 
คศ. 2 

- 

1 
3 
1 
- 

- 
13 
1 
1 

1 
16 
2 
1 

รวมครูประจำการ - 5 15 20 
พนักงานของรัฐ - 2 1 3 
ครูผู้ทรงคุณค่า - 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 2 
ลูกจ้างประจำ - 2 - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 1 

ธุรการ - - 1 1 
รวม - 6 4 10 

รวมทั้งสิ้น - 11 19 30 
 
 
ตารางที่  2  สรุปจำนวนบุคลากรสายปฏิบัติงานสอน (รวมครูอัตราจ้าง) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 3 - - - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 2 - - - 1 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 6 - - - - 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 2 - - 1 - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 1 2 - - - - 3 
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วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1 - 1 1 - - 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - - 1 - - - 1 
รวม 3 15 3 2 1 1 25 

ข้อมูลบุคลากรครูโรงเรียนสามหมอวิทยา  ปีการศึกษา  2562 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/อันดับ เลขที่

ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

1 ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียน 104917 กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
2 นางศศิธร   พรหมณี ครู ชำนาญการพิเศษ 106309 ค.บ.ภาษาอังกฤษ/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
3 นางสุภัสรา   ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ 11147 ค.บ.สังคมศึกษา 
4 นายมารุต   ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ 120990 กศ.บ.สังคมศึกษา 
5 นางจิราวรรณ   จ้อยภูเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ 11154 ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์/กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
6 นางยุวเรศ  ราชานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ 11153 ค.บ.ภาษาไทย/กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
7 นางกนกลดา  เรืองศรีอรัญ ครู ชำนาญการพิเศษ 133278 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
8 นางถวิกรณ์    แก้วสุพรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ 124386 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9 นางดาหวัน  อุดมทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

10 นางขวัญทิภาพร  รอนศึก ครู ชำนาญการพิเศษ 2622 ค.บ.คณิตศาสตร์/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
11 นายยุทธนา   ทาท่าหว้า ครู ชำนาญการพิเศษ 128937 ค.บ.ฟิสิกส์/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
12 นางจินตนา  แก้วช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ 6250 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
13 นางทับทิม  ญาณะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ 118830 ค.บ.ฟิสิกส์ 
14 นางเพ็ญศรี   คงนาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ 120993 ค.บ.ภาษาไทย/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
15 นายสมศักดิ์  เอ่ียมสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  กศ.ม. บริหารการศึกษา  
16 นายดนุพล  ดวงวิญญาน คร ูชำนาญการ 2566 ค.บ.คอมพิวเตอร์/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
17 นางสาวปภัสรา  ประยูรหาญ คร ูชำนาญการพิเศษ 77201 วทบ.เคมี/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
18 นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ คร ูชำนาญการ 116259 ศษ.บ.การมัธยมศึกษา(ชวีวิทยา-เคมี)/ 

ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา 
19 นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ คร ูชำนาญการพิเศษ 311 ค.บ.คณิตศาสตร์/ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
20 นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์ คร ู 109627 ค.บ.สังคมศึกษา/กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
21 นายปริญญา  ดงเทียมสี พนักงานราชการ - ค.บ. พลศึกษา 
22 นายประพัฒน์  ชาบำเหน็จ พนักงานราชการ  ค.บ.ศิลปกรรม (ดนตรี) 
23 นางสาวทิพวรรณ  นาคคำ พนักงานราชการ  ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
24 นายพนมกร  สวาทพงษ์ ครูอัตราจ้าง  ศษ.บ. ภาษาตา่งประเทศ 
25 นางสาวศิริลักษณ์ มานาเสียว ครูอัตราจ้าง  ค.บ. คณิตศาสตร ์
26 นางสาวจารุวรรณ ครองสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ - บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ข้อมูลนักการโรงเรียนสามหมอวิทยา  ปีการศึกษา  2562 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/อันดับ เลขที่

ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายธวัชชัย   หาญอาษา พนักงานบริการ 12360 ม.6  
2 นายคมกริช    กันชัยภูมิ พนักงานขับรถ 10481 ม.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการจำนวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 มิ.ย. 62) 

 ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

 ม. 1 22 18 40 

 ม. 2 28 21 49 

 ม. 3 22 26 48 

 รวม ม.ต้น 72 65 137 

 ม. 4 11 14 25 

 ม. 5 25 15 40 

 ม. 6 21 13 34 

 รวม ม.ปลาย 57 42 99 

 รวมทั้งสิ้น 129 107 236 

     

 



11 
 

 
 

การจัดสรรงบประมาณปี  2563 (อุดหนุนรายหัว) 

 ระดับชั้น จำนวน นร. งบประมาณ / หัว (บาท) คิดเป็นเงิน(บาท) 

 ม.ต้น 137                      3,500                479,500 

 ม.ปลาย 99                      3,800                376,200 

 รวม 236              855,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสรรงบประมาณปี  2562 (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

     

 ระดับชั้น จำนวน นร. ค่าอุปกรณ์ คิดเป็นเงิน(บาท) 

 ม.ต้น 137                        440                  60,280  

 ม.ปลาย 99                        475                  47,025  

 รวม 236                 107,305  
 

 ระดับชั้น จำนวนนร. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ คิดเป็นเงิน(บาท) 

 ม.ต้น 137 440                 60,280  

 ม.ปลาย 99 475                 47,025  

 รวม 236                 107,305  

     

 ระดับชั้น จำนวนนร. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คิดเป็นเงิน(บาท) 

 ม.ต้น 137 
                              

450                 61,650  

 ม.ปลาย 99 
                              

500                 49,500 
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 รวม 236                111,150  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 ระดับชั้น จำนวนนร. ค่าหนังสือเรียน คิดเป็นเงิน(บาท) 

 ม.1 40 
                         

700.00                 28,000  

 ม.2 49 
                         

863.00                 42,287 

 ม.3 48 
                         

949.00                 45,552  

 ม.4 25 
                      

1,257.00                 31,425  

 ม.5 40 
                      

1,263.00                 50,520  

 ม.6 34 
                      

1,109.00                 37,706  

 รวม 236                235,490  

 

 
สรุปงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 63 

 
1. เงินอุดหนุนรายหัว                 จำนวน   855,700 บาท 
2. เงินเรียนฟรีฯหมวดกิจกรรม      จำนวน     107,305 บาท  

รวมงบประมาณท้ังหมด    จำนวน  963,005  บาท  
 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
   1.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
   3. เรือนเพาะชำ    4. บ่อเลี้ยงปลา 
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   5. แปลงเกษตร    6. การเลี้ยงหมูป่า 
   7. สวสัดิการร้านค้าโรงเรียนสามหมอวิทยา 8. แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ 
   9. สวนหย่อม     10. ห้องแนะแนว 
   11. ห้องพยาบาล    12. ต้นไม้พูดได้ 
   13. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   14. รั้วโรงเรียน 
   15. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   1. วัดป่าโนนศิลา 
   2. อบต.ศรีสำราญ  
   3. อบต. ช่องสามหมอ 
   4. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ศรีสำราญ 
   5. สถานีอนามัยบ้านนาฮี 
   6. สถานีอนามัยช่องสามหมอ 
   7. สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ 
   8. ศูนย์/ตำบล/ผลิตภัณฑ์โอทอป ต.ศรีสำราญ 
   9. ร้านค้าชุมชน 
   10. พระใหญ่ใบเสมา 
   11. สวนเกษตรพอเพียง บ้านหนองแดงใหญ่ 
   12. ค่ายลูกเสือโพนทอง 
   13. แหล่งจำหน่ายหม่ำช่องสามหมอ 
   14. แปลงนาสาธิตบ้านนามน 
   15. แหล่งจำหน่ายผลผลิตบ้านหลุบเพ็ก อำเภอคอนสวรรค์ 
   16. น้ำตกตาดโตน 
   17. มอหินขาว 
   18. ภูแฝด 
   19. ป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว 
   20. ศาลปู่ด้วง ย่าดี 
   21. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
   22. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
   23. ปราสาทเขาพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   24. สวนสัตว์เขาสวนกวาง  ขอนแก่น 
   25. ส่วนสัตว์โคราช 
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
ภารกิจ วิเคราะห์สภาพทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา  เพ่ือนำไปกำหนด
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์
ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาประกอบด้วย  
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา 
มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่าง มีสติสมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
4.2 นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงาน  รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่อ   อาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูให้คำแนะนำ  คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
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อำนาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                      
อย่างรอบด้าน 
 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

    มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษา
มีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
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ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 
14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ 15 การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริม                       
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 
15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนสามหมอวิทยา 
 โรงเรียนสามหมอวิทยามีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น  2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  สรุปได้ดังนี้   
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสามหมอวิทยานั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
มีอุปสรรค  โอกาส ดังนี้ คือ สถานภาพของสถานศึกษา 
1. ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
   1. ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะสนับสนุนด้านแรงงาน มีความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย อาศัยซึ่งกันและกัน 
   2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชุมชนมีความ
เป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น เลี้ยงปลาในสระกักเก็บน้ำ  ปลูกพืชผักสวนครัว 
เป็นต้น 

   1. มีคนว่างงาน และประชากรบางส่วนเดินทางไป
ประกอบอาชีพยังต่างจังหวัด 
   2. ชุมชนขาดวิสัยทัศน์และความรู้ที่กว้างไกล  และมี
ความรู้ทางด้านกฎหมายน้อย 
   3. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การหา
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว 
   4. ขาดตลาดรับรองสินค้าที่มั่นคง ถาวร 
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   3. องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนสามหมอวิทยานั้น ปรากฏว่า จุดอ่อน จุดแข็ง  ดังนี้ คือ  
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าโรงเรียนสามหมอวิทยา ปัจจัยภายนอก มี 3 ส่วน ปัจจัยภายในมี 3 จุด 
สถานภาพของสถานศึกษา 
1. ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
ด้านผู้เรียน 
   1.ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
   2.มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ      
       ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   3. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
   4.นักเรียนที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนใน 
     สังคม 
   5. มีจิตอาสา 
   6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   8. รักและภาคภูมิใจในสถาบัน 

ด้านผู้เรียน 
      1.มีบางสาระท่ีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมาย  ควร
ได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และ
มีวิสัยทัศน์ 
   2. นักเรียนมีพ้ืนฐาน ทักษะวิชาการค่อนข้างน้อย 
   3. ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างยากจน 
   4. ใช้สื่อเทคโนโลยีไม่เหมาะสม 

ด้านครูผู้สอน 
  1.ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถตรง 
     กับงานท่ีรับผิดชอบ 
   2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
     ตนเองอยู่เสมอ 
   3. บุคลากรอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรและเป็น 
      แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

ด้านครูผู้สอน 
1. ขาดการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดและ     
   ประเมินผลที่หลากหลาย 
   2. ครูมีภาระงานพิเศษมากเกินไป 
   3. ครูไม่ครบทุกสาระ 
   4. ครูขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
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ด้านผู้บริหาร 
     มีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี
ระบบนิเทศภายใน 

ด้านผู้บริหาร 
      ควรมีการจัดการพัฒนาให้ครบวงจร  ให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  และการพัฒนาหลักสูตร  
โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะ
กับผู้เรียน 

 

 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์  
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ ความเป็นไทย  
พันธกิจ  
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 
                 คนไทย 12 ประการ  
            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษา  
                และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์  
             เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี ้ 
             1. นักเรยีนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย และ 
                   มีคุณภาพ  
              2. ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
              4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธภิาพ และเป็น 
                 กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
             5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้การทำงานแบบบรูณาการ มีเครือข่าย การบริหารจัดการ  
                 บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และ ความรับผิดชอบสู ่
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
             6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบท 
                 ของพ้ืนที่  
 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผูเ้รียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
         1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
              1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                    1.1.1 ผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านรา่งกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
                           เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
                     1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกใน 
                            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
                     1.1.3 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
                             ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป  
                      1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
                      1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียนอย่าง 
                                น้อย 1 ภาษา  
               1.2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                    1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนาหลักสูตรไปสูก่ารปฏิบัติ ให้เกิด 
                            ประสิทธภิาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเปน็ 
                             และ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
                    1.2.2 ส่งเสริม สนับสนนุการใชส้ื่อการเรยีนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ 
                           หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและ 
                             นอกห้องเรียน  
                    1.2.3 ปรับปรุงวธิีการวัดและประเมินผล ใหส้ามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 
                             เป็นรายบุคคล  
                    1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ ( NT, O-NET )  และระดับ 
                                   นานาชาติ (PISA)  มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
                    1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
          2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.1 สรา้งความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ 
                    สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.2 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคสว่นในการกากับดูแล 
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                    และมีส่วนรว่มรบัผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือก อย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
                   ขั้นพ้ืนฐาน   
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม 
                      บริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
      1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
          1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ พ้ืนที่ มุ่งสู่ 
              มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตำบล  
           1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดย 
                สร้างความรว่มมือกับสถานประกอบการ หรือหนว่ยงานอ่ืน  
            1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับความต้องการ 
                 จำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือ 
                 ความเป็นเลิศ รูปแบบเพ่ือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  
            1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนา 
                  พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
       2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
           2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครอง 
                นักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ  
           2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน 
                 ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ ทางานที่มุ่งเน้น 
                       ผลสัมฤทธิ์  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัด การศึกษาที่เหมาะสมตาม 
                       บริบทของพ้ืนที่  

กลยุทธ์  
      1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
          1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด ภาคเรียน  
          1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนครู ไม่เพียงพอ  
          1.3 กำหนดนโยบาย ใหผู้้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวชิา ในโรงเรียนของตน และประสานบุคลากร 
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               ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรยีนที่คร ูไม่เพียงพอ  
          1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กร ต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
       2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด การเรียนรู ้การวัด 
           และประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของคร ูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ  
          2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด แบบต่างๆ ตลอดจน 
               การวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล  
           2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล ใน 
                รูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
                พัฒนา  
           2.3 สง่เสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บรหิาร สถานศึกษา และครู ทั้ง 
                ในโรงเรยีน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคสว่นอ่ืนๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
           2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการ 
                 เรียนรู้  
         2.5 สง่เสริมครูใหจ้ัดการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน  
         2.6 สง่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน ที่มีความต้องการ 
               พิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  
      3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด 
          ประสิทธิผล  
      4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง 
          ประจักษ์  
          4.1 ยกย่องเชดิชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  
          4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
       5. ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูการเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น 
          ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
        6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี วางแผน สรรหา ย้ายโอนครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรยีน และชุมชน  
            6.1 สรา้งความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ในการสรรหา ย้ายโอน ครูและ 
                  บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
            6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวชิาเอกที่ตรงกบัความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่าง 
                  หลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ 
                      เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร 
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                      จัดการ บรหิารแบบมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจ และความ 
                      รับผิดชอบสูส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม 
                      บริบทของพ้ืนที่  

กลยุทธ์  
      1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
         1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมีความเข้มแข็งใน 
               การบริหารจัดการดว้ยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
         1.2 บรูณาการการทำงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหนว่ยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้สานักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบรบิทได้เพ่ิมขึ้น  

         1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
         1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
         1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ  
         1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
        2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cruster ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน  
        2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
             2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
             2.2.2 ประสานหนว่ยงานทุกภาคสว่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามารว่มพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา  
    3. ส่งเสริมการนำผลการวจิัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเปน็ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        และสถานศึกษา  
   4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน  
       4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิงประจักษ์  
       4.2 สร้างแรงจูงใจใหส้ำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี ผลงานเชิงประจักษ์  
       4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและติดตาม 
            ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับตำบล  
       5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
        5..2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล 
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2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
 “สรา้งคนด ี มปัีญญา  พึง่พาตนเองได”้   
พนัธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
 2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
              แกนกลาง 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น 
             พ้ืนฐาน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วน 
             ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 
              อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสิมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 
ค่านิยมองคก์ร (Corporate Culture) 
   “มุ่งผลสมัฤทธ์ิ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 
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2.3  โรงเรียนสามหมอวิทยา 
วิสัยทัศน์  

“ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คำขวัญ  “รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม” 
ปรัชญา   ปัญญาย  ปริสุชฌติ  “มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 
คติพจน์   “ความรู้ดี  มีวินัย” 
อัตลักษณ์      “ยึดมั่นคุณธรรม”  
เอกลักษณ์     “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม   ทำงานเป็นทีม  ยึดมั่นธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์   
        เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ 
        2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
        3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
        4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
        5. โรงเรียนประสานชุมชน สร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
        1.ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบทางการศึกษา 
          ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
        2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรมและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
        3. ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
        5. จำนวนครั้งของการใช้แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 

1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามบทบาทและหน้าที่แบบมีส่วนร่วม 
2  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
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3  เสริมสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4  ส่งเสริมให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
6  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
8  ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับและรณรงค์ผู้จบภาคบังคับศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4. นักเรียนดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                     และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
           จากวิสัยทัศน์โรงเรียนสามหมอวิทยาที่ว่า “ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้างคนดี  

มีความรู้ คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โรงเรียนสามหมอวิทยาจึงได้
กำหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดำเนินการโดยนำเป้าหมายมาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน ดังนี้  
 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy) 
      โรงเรียนสามหมอวิทยา มีกลยุทธ์  8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามบทบาทและหน้าที่แบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับและรณรงค์ผู้จบภาคบังคับศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา 
ปีการศึกษา 2563 – 2566 

 
กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1   
ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามบทบาท
และหน้าที่แบบ
มีส่วนร่วม 

1.สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

70 75 80 85 

2. สถานศึกษามีงาน /โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
โดยตรงอย่างน้อยปีละ 5 รายการ 

92 95 96 98 

2.ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

95 96 97 98 

2.ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

95 96 97 98 

3.ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง /ภาคเรียน
หรือปีการศึกษา 

95 96 97 98 
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3.สถานศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถตามบทบาท
และหน้าที่แบบมีส่วนร่วม 

1.ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม 
พัฒนา อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 

95 96 97 98 

2. ร้อยละของครูที่จัดทำ ID plan  
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

95 96 97 98 

3.ครูมีข้อมูล หลักฐาน การร่วม
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

95 96 97 98 

4. ร้อยละของครูที่มีการรายงานการ
ปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 
(SAR) 

95 96 97 98 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
นักเรียนเป็น
สำคัญ 

1.ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา 

95 96 97 98 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
กระบวนการในระดับดีขั้นไป 

85 88 90 95 

3.ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

85 88 90 95 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี กีฬา ศิลปะ 

88 90 95 97 

2.ผู้เรียนมีความ 
สามารถในกาคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ 

75 80 85 90 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนใน
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำข้ึนไป 

75 80 85 90 

3.ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล 

75 80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสืบค้นข้อมูล
ความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่น 

75 80 85 90 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรัก
การทำงานในระดับดีขึ้นไป 

75 80 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

1.สถานศึกษาสง่เสริม 
การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียน 
การสอน 

1.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 5 แหล่งเรียนรู้ 

75 80 85 90 

2.สถานศึกษามีการ
ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
คุ้มค่า 

1.สถานศึกษามีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ภาคเรียน 

75 80 85 90 

2.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้งต่อระดับการศึกษา 

75 80 85 90 

กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 4  
ส่งเสริมให้มีการ
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างทั่วถึง 

 

1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง 

95 97 98 99 

2.ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

95 97 98 100 

กลยุทธ์ที่ 5
เสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

1.ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

75 80 85 90 

2. ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาค่านิยมหลัก
12 ประการ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

75 80 85 90 

กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

75 80 85 90 

2. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิ
โครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

85 89 92 95 

3.สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 

85 89 92 95 

กลยุทธ์ที่ 7 สถานศึกษาส่งเสริม สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดม 70 75 80 85 
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ส่งเสริมให้มีการ
ระดมทรัพยากร
และการใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ให้มีการระดม
ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

กลยุทธ์ที่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 8  
ส่งเสริม
การศึกษาภาค
บังคับและรณรงค์
ผู้จบภาคบังคับ
ศึกษาต่อระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

สถานศึกษาส่งเสริม
การศึกษาภาคบังคับและ
รณรงค์ผู้จบภาคบังคับ
ศึกษาต่อระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ี
จบภาคบังคับศึกษาต่อระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

80 85 90 95 

 
 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์  
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ ความเป็นไทย  
พันธกิจ  
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 
                 คนไทย 12 ประการ  
            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษา  
                และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์  
             เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี ้ 
             1. นักเรยีนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย และ 
                   มีคุณภาพ  
              2. ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
              4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธภิาพ และเป็น 
                 กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
             5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้การทำงานแบบบรูณาการ มีเครือข่าย การบริหารจัดการ  
                 บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และ ความรับผิดชอบสู ่
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
             6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบท 
                 ของพ้ืนที่  
 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผูเ้รียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
 
 
 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
         1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
              1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                    1.1.1 ผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านรา่งกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
                           เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
                     1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกใน 
                            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
                     1.1.3 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
                             ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป  
                      1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
                      1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียนอย่าง 
                                น้อย 1 ภาษา  
               1.2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                    1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนาหลักสูตรไปสูก่ารปฏิบัติ ให้เกิด 
                            ประสิทธภิาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเปน็ 
                             และ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
                    1.2.2 ส่งเสริม สนับสนนุการใชส้ื่อการเรยีนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ 
                           หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและ 
                             นอกห้องเรียน  
                    1.2.3 ปรับปรุงวธิีการวัดและประเมินผล ใหส้ามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 
                             เป็นรายบุคคล  
                    1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ ( NT, O-NET )  และระดับ 
                                   นานาชาติ (PISA)  มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
                    1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
          2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.1 สรา้งความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ 
                    สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.2 ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคสว่นในการกากับดูแล 
                    และมีส่วนรว่มรบัผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือก อย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
                   ขั้นพ้ืนฐาน   
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม 
                      บริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
      1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
          1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ พ้ืนที่ มุ่งสู่ 
              มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตำบล  
           1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดย 
                สร้างความรว่มมือกับสถานประกอบการ หรือหนว่ยงานอ่ืน  
            1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับความต้องการ 
                 จำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือ 
                 ความเป็นเลิศ รูปแบบเพ่ือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  
            1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนา 
                  พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
       2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
           2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครอง 
                นักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ  
           2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน 
                 ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ ทางานที่มุ่งเน้น 
                       ผลสัมฤทธิ์  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัด การศึกษาที่เหมาะสมตาม 
                       บริบทของพ้ืนที่  

กลยุทธ์  
      1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
          1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด ภาคเรียน  
          1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนครู ไม่เพียงพอ  
          1.3 กำหนดนโยบาย ใหผู้้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวชิา ในโรงเรียนของตน และประสานบุคลากร 
               ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรยีนที่คร ูไม่เพียงพอ  
          1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กร ต่าง ๆ   
 
 
 
 
       2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด การเรียนรู ้การวัด 



 
 

           และประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของคร ูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ  
          2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด แบบต่างๆ ตลอดจน 
               การวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล  
           2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล ใน 
                รูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
                พัฒนา  
           2.3 สง่เสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บรหิาร สถานศึกษา และครู ทั้ง 
                ในโรงเรยีน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคสว่นอ่ืนๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
           2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการ 
                 เรียนรู้  
         2.5 สง่เสริมครูใหจ้ัดการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน  
         2.6 สง่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน ที่มีความต้องการ 
               พิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  
      3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด 
          ประสิทธิผล  
      4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง 
          ประจักษ์  
          4.1 ยกย่องเชดิชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  
          4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
       5. ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูการเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น 
          ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
        6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี วางแผน สรรหา ย้ายโอนครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรยีน และชุมชน  
            6.1 สรา้งความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ในการสรรหา ย้ายโอน ครูและ 
                  บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
            6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวชิาเอกที่ตรงกบัความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่าง 
                  หลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ 
                      เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร 
                      จัดการ บรหิารแบบมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจ และความ 
                      รับผิดชอบสูส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม 
                      บริบทของพ้ืนที่  

กลยุทธ์  



 
 

      1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
         1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมีความเข้มแข็งใน 
               การบริหารจัดการดว้ยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
         1.2 บรูณาการการทำงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหนว่ยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้สานักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบรบิทได้เพ่ิมขึ้น  

         1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
         1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
         1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ  
         1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
        2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cruster ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน  
        2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
             2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
             2.2.2 ประสานหนว่ยงานทุกภาคสว่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามารว่มพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา  
    3. ส่งเสริมการนำผลการวจิัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเปน็ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        และสถานศึกษา  
   4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน  
       4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิงประจักษ์  
       4.2 สร้างแรงจูงใจใหส้ำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มี ผลงานเชิงประจักษ์  
       4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและติดตาม 
            ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับตำบล  
       5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
        5..2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
 “สรา้งคนด ี มปัีญญา  พึง่พาตนเองได”้   



 
 

พนัธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
 2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตร 
              แกนกลาง 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น 
             พ้ืนฐาน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วน 
             ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 
              อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสิมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 
ค่านิยมองคก์ร (Corporate Culture) 
   “มุ่งผลสมัฤทธ์ิ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด” 

 
 

 

 

 

2.3  โรงเรียนสามหมอวิทยา 
วิสัยทัศน์  

“ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”คำขวัญ  “รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม” 
ปรัชญา   ปัญญาย  ปริสุชฌติ  “มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 



 
 

คติพจน์   “ความรู้ดี  มีวินัย” 
อัตลักษณ์      “ยึดมั่นคุณธรรม”  
เอกลักษณ์     “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม   ทำงานเป็นทีม  ยึดมั่นธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์   
        เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ 
        2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
        3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
        4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
        5. โรงเรียนประสานชุมชน สร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 
        1.ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบทางการศึกษา 
          ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
        2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรมและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
        3. ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
        5. จำนวนครั้งของการใช้แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สร้างความสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 
4. ระดมภาคีเครือข่ายทรัพยากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. สร้างบรรยากาศ สังคมแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 



 
 

4. นักเรียนดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                     และแก้ปัญหา 
  3)  มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 
 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



ส่วนที่ 3 
โครงการ/กิจกรรม 

 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 13  โครงการ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (15,000 )        
กิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนวงโยธวาทิต   15,000 นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ   
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต/ซ่อมบำรุงเครื่อง
ดนตรี 

0 นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ   

2 ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา  (50,000) 
กิจกรรมกีฬาภายใน 30,000 นายปริญญา  ดงเทียมสี    
กิจกรรมกีฬาโซนหุบเขา 20,000 นายปริญญา  ดงเทียมสี    
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 0 นายปริญญา  ดงเทียมสี    

3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  (30,000) 

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 15,000 นางจริาวรรณ แสงทอง 

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  10,000 นางจริาวรรณ แสงทอง 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (87,500) 

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้เตรียมโอเน็ต         17,000  กลุ่มสาระฯ 5 กลุ่ม 

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
1,000 

นางศศิธร พรหมณี 
น.ส.รัตติกาลทวีทรัพย์ 

กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน / ประกวดห้องห้องเรียน           2,000  คณะกรรมการบริหาร 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         10,000  กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000            กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          10,000  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        27,500  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม  

10,000 กลุ่มสาระฯสังคมฯ 

5 พัฒนางานทะเบียนและวัดผล (40,000) 
พัฒนาระบบงานทะเบียน 5,000 นางทับทิม ญาณะนันท์ 

พัฒนางานวัดผลประเมินผล  35,000 นางทับทิม ญาณะนันท์ 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 



6 จัดนิทรรศการทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (Open House) (5,000) 
กิจกรรม Open House แสดงนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณชน                     

5,000 นางศศิธร พรหมณี    

7 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (100,000) 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 80,000 นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์ 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและสอบวิชาพิเศษ 20,000 นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์(จัดทำ
สมุดบันทึกกิจกรรมฯ)           -  

นางศศิธร พรหมณี 

 กิจกรรมจัดทำห้องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  - นางทับทิม ญาณะนันท์ 
8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  (5,000 ) 

กิจกรรมรับการประเมินจากต้นสังกัด ปรับปรุงระบบ
ประกันฯ 

2,000 นางศศิธร พรหมณี 

กิจกรรมรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(SAR) 

3,000 นางศศิธร พรหมณี 

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      (5,000) 
กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2,000 นางศศิธร  พรหมณี     

กิจกรรมดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

2,000 นางศศิธร  พรหมณี     

กิจกรรมถอดบทเรียนการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 นางศศิธร  พรหมณี     
10 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  (20,000) 

เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  10,000 นางศศิธร พรหมณี     

เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 10,000 นางศศิธร พรหมณี     

เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ                 -     
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 

11 แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  (5,500) 



นักเรียนสมัครสมาชิกระบบบริการด้านการส่งเสริมการมี
งานทำ http://www.doe.go.th/vgnew                  -    

นางกนกลดา  ทองจำรูญ    

พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว           500  นางกนกลดา  ทองจำรูญ    

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6           3,000  นางกนกลดา  ทองจำรูญ    

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1           2,000  นางกนกลดา  ทองจำรูญ    
12 พัฒนาสื่อนวัตกรรมโสตทัศนศึกษา (10,000) 

กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ2           10,000 นายดนุพล ดวงวิญญาน   

กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย         - นายดนุพล ดวงวิญญาน   

กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้          -  นายดนุพล ดวงวิญญาน   
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้สื่อผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้          -  

นายดนุพล ดวงวิญญาน   

13 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม ปี 63 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม           -  นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์    

จัดหา ผลิตสื่อ - นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์    

รับการประเมินจากต้นสังกัด - นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์    

รวมทั้งสิ้น 373,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ (19,000) 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน         5,000  สุภัสรา, ยาใจ 

กิจกรรมธนาคารความดี        1,000  ดนุพล,สุภัสรา 

http://www.doe.go.th/vgnew
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กิจกรรมวันสถาปนา ร.ร.  3,500 สุภัสรา, ยาใจ 

กิจกรรมวันไหว้ครู        1,000  สุภัสรา, ยาใจ 
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (วันแม่, วันพ่อ, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 และพระราชินี)        4,000  

สุภัสรา, ยาใจ , มารุต , ดนุพล , 
ปริญญา 

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา         4,500  สุภัสรา, ยาใจ 
2. พัฒนาอาคารสถานที่  (80,000) 

กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร         0  ยุทธนา / สมศักดิ์ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์      15,000  สมศักดิ์/ยุทธนา 
กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 50,000 สมศักดิ์ /ดนุพล/ 

ขวัญทิภาพร 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด      15,000  สมศักดิ์/ยุทธนา 

3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (0) 

อบรมภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน 0 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

เลือกตั้งประธานนักเรียน 0 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

คณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน 0 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

การมีส่วนร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนและท้องถิ่น 0 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 0 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 
4. พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป   (8,000) 

กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงาน 5,000 นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์ 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 3,000 นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์ 
5. พัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (17,000) 

กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน 8,000 นายดนุพล/ประพฒัน์ 

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) 2,000 น.ส.ยาใจ  คำมุงคุณ 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000 นางถวิกรณ์,นายปริญญา 

ตรวจสารเสพติด 500 ครูดนุพล 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1,500 ครูดนุพล 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 

6. เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี   (5,000) 

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก        1,000  นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์    

กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน          500  นางถวิกรณ์ /ปริญญา 

 กิจกรรมอย.น้อย           500  นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์    



กิจกรรมซื้อยา-เวชภัณฑ์         3,000  นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์    

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 0 ทิพวรรณ 
7. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  (10,240) 

จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์โรงเรียน         3,240  นายดนุพล  ดวงวิญญาน 

จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน        1,000  น.ส.พรปวีย์ คงสัมพันธ์    

พัฒนาระบบเสียงตามสาย        3,000  นายดนุพล ดวงวิญญาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายไร้สาย          3,000 นายดนุพล ดวงวิญญาน 
 รวมทั้งสิ้น 139,240  

 
 
 3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบริหารงานบุคคล (10,500) 

กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงาน          2,000  นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ          7,000  น.ส.จารุวรรณ ครองสำราญ 

กิจกรรมจัดทำทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา          1,000  นางจินตนา  แก้วช่วย 

ปรับปรุงป้ายวันเกิดครูและบุคลากร 500 นางจินตนา  
2. พัฒนาบุคลากร (118,000) 

กิจกรรมการนิเทศภายใน          3,000  นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 

กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา         80,000  นางจินตนา  แก้วช่วย 

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ(วันเกิด,เยี่ยมคลอด,บวช)          5,000  นางจินตนา  แก้วช่วย 

กิจกรรมศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา         30,000  นางดาหวัน อุดมทรัพย์ 
 รวมทั้งสิ้น 128,500  

 
 
3.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ (5,000) 

กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานบริหารงบประมาณ 4,000 นางยุวเรศ /นางสาวปภัสรา 
กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 500 น.ส.ปภัสรา /นางเพ็ญศรี 
กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 500 น.ส.ปภัสรา /นางยุวเรศ 

2 พัฒนางานการเงินการบัญชี  พัสดุและสินทรัพย์  (21,000)   

http://www.sammor.ac.th/


กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี 1,000 นางยุวเรศ /นางขวัญทภิาพร 

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 20,000 นางเพ็ญ/นางสาวปภัสรา 
3 พัฒนางานสาธารณูปโภค  (200,000)  นางเพ็ญศรี   คงนาวัง 

กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/
อินเตอร์เน็ต/ ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน) 

200,000 นางยุวเรศ ราชานนท์ 

 รวมทั้งสิ้น 226,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


