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พันธกิจ / เป้าประสงค์ 
  

 
 
 พันธกิจ (MISSION)  

  1. จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามศักยภาพ
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
     2. จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้   การใช้ชีวิต   การรักษาอนามัยตนเอง
เพ่ือส่วนรวม   เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ   สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            3. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียรู้  เพ่ือการพัฒนา
ตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย 
    4. บริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
    5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยครูมืออาชีพ   สร้างความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ทางไกล   ผสานเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 เป้าประสงค์ (Goals)  

   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา  
    2. ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  มีสุขภาพอนามัยที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
     3. ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 
         5. ครู เป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการศึกษาทางไกลและมีเครือข่ายความร่วมมือ 

 กลยุทธ์ (Strategic) 
   กลยุทธ์ ที ่1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     กลยุทธ์ ที ่2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
   กลยุทธ์ ที ่3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
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   มาตรการเปิดสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19  

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่ระบาดเชื้อโรค  
    1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อน
เข้าสถานศึกษา  

2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง covid-19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ  
เหนื่อยหอบ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลส าหรับนักเรียนครูและผู้เข้ามา
ติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 

3. มีนโยบายก าหนดให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้อง 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  

4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส ารองไว้ให้กับนักเรียน 
ร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา  

5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ  
6. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับผู้ใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณ 

ทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ 
    7. มีการจัดเตรียมโต๊ะเรียนเก้าอ้ีนักเรียนที่ นั่งในโรงอาหารที่ นั่งพักโดยมี
การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรยึดหลัก Social distancing  

8. มีการแสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน  
9. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการสอนแบบปกติ on-site เนือ่งจากจ านวน 

นักเรียนและระยะห่างเป็นไปตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 
    10. มีการท าความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา  
    11. มีการท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอ้ี ราว
บันไดลิฟท์ กลอนประตู ที่จับประตูหน้าต่าง  

12. มีถังขยะแบบฝาปิดในห้องเรียน 
13. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หนา้ต่างและพัดลมห้องเรียนให้มีสภาพ 

ใช้งานได้ดีรับใช้เปิดปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
14. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท ากิจกรรม ไม่ให้ 

นักเรียนเกิน 25 คนต่อห้องเรียน 
     15. มีการปรับลดเวลาในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังจากการ
เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง 

16. มีการจัดเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทาน 
อาหารกลางวัน  
    17. มีมาตรการให้เว้นระยะห่าง การเข้าแถวท ากิจกรรม  
    18. มีการก าหนดให้ใช้ของส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า 
ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 
    19. มีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดิน
หายใจ  
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    20. มีนักเรียนแกนน าด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ
ดูแลสุขภาพเพ่ือนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง  
 
   มิติที่ 2 การเรียนรู้  
     21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น 
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นต้น หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับ
โรค covid 19  

22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงการ
เรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์สติปัญญา  

23. มีมาตรการก าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาเด็ก
เล็ก ประถมไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันและในเด็กโตมัธยมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน  

24. มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social Media เช่นเว็บไซต์ 
Facebook, LINE, QR Code  

 
มิติที่ 3 การควบคุมถึงเด็กด้อยโอกาส  

 25. โรงเรียนได้ มีการเตรียมหน้ากากผ้าส ารอง  
 26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท การเข้าถึง

การเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต 19  
27. มีมาตรการส่งเสริมให้และนักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่าง

ทั่วถึง  
28. มีมาตรการการท าความสะอาดการจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและ

เรือนนอนให้ถูกลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน  
 29. มีมาตรการการรักษาความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง

กับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจและมีตารางเวรทุกวัน  
 30. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการการเรียนรู้

หรือ ด้าน พฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้นและเด็กออทิสติกที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
 

   มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง  
31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน

ป่วย กักตัวหรือกรณีปิดเรียน 
32. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติสื่อสารเพ่ือลดความรังเกียจและการตีตรา

ทางสังคม Social stigma  
33. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและ

บุคลากรของสถานศึกษา  
34. มีการตรวจสอบประวัติเรียนของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งการ

ตรวจสอบเรื่องการจัดตัวให้ครบ 14 วันก่อนมาท าการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียน  
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35. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ส าหรับนักเรียนครูและ
บุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรค covid-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน โดยยึด
ระเบียบของ สพฐ.  
 
   มิติที่ 5 นโยบาย  

36. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรค covid-19 แก่
นักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครอง โดยมีการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 1 ครั้ง
ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน  

37. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ของ
ศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน  

38. มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อเห็นชอบมาตรการป้องกันโรค 
covid-19 ก่อนเปิดเรียน 

39. มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  

40. มีมาตรการการจัดความสะอาดบนรถรับส่งนักเรียนบริหารระหว่าง
บุคคลที่จัดนั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์  จุดต าแหน่งชัดเจน  

 
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน  

41. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 
19 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

42. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิช 19 ส าหรับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ถังขยะแบบฝาปิดวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิช 19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

43.มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรเอกชน
เช่นท้องถิ่นบริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพ่ือด าเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

44. มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัด
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 
 
 

 

 


