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บทท่ี ๑ 
ข�อมูลพ้ืนฐาน 

๑. ข�อมูลทั่วไป 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม  จังหวัดกระบ่ี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  โทร ๐-๗๕๖๙-๗๘๖๔  โทรสาร ๐-๗๕๖๙-๗๘๖๔                 
e-mail : khaodin_010239@hotmail.com   website: http://khaodinprachanukulschool.ac.th เปNด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี ๖ เนื้อท่ี ๓๑ ไรR  ๒ งาน ๙๓ ตารางวา   
  ประวัติโรงเรียนโดยย!อ 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูลต้ังอยูRเลขท่ี ๑๐๐ หมูRท่ี ๘ (บUานควนมRวง)  ตําบลเขาดิน  อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบ่ี ๘๑๑๔๐ เดิมเปNดเปXนสาขาโรงเรียนพนมเบญจา  โดยขอใชUสถานท่ีโรงเรียนบUานควนมRวง   เปNด
ทําการสอนเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใหUกับนักเรียนท่ีดUอยโอกาสในเขตบริเวณพ้ืนท่ีบริการในตําบล เขา
ดิน และตําบลไทรทอง ก่ิงอําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร^ธานี โดยนายประสาร  นวลศรี  อาจารย^ใหญRโรงเรียน
พนมเบญจาเปXนผูUริเริ่มและขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษา  เริ่มเปNดทําการสอนเม่ือปOการศึกษา ๒๕๓๔ เปXนปO
แรก ซ่ึงมีนักเรียนชาย-หญิง ในชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี ๑ จํานวน ๓๔ คน ๑ หUองเรียน และโรงเรียนพนมเบญจาไดU
แตRงต้ังใหUนายจํารัส  บัวเกตุ ตําแหนRงอาจารย^ ๑ ระดับ ๔  มาปฏิบัติหนUาท่ีเปXนหัวหนUาโรงเรียนสาขาโรงเรียน
พนมเบญจาและแตRงต้ังใหUครูจากโรงเรียนพนมเบญจามา ชRวยสอน  จํานวน  ๔  คน  ของปOการศึกษาแรก 
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปOการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาไดUบรรจุแตRงต้ังครู  มาปฏิบัติหนUาท่ีสอนประจํา 
๒ อัตรา โรงเรียนไดUยUายมาทําการสอนท่ีศาลาเอนกประสงค̂หมูRท่ี8ซ่ึงเปXนท่ีดินสาธารณประโยชน^  โดยไดUรับ
ความยินยอมจากสภาตําบลเขาดิน  ซ่ึงมีศาลาขนาด  ๖ x ๑๕ ตารางเมตร ๑ หลัง  สUวมขนาด ๑ ท่ีนั่ง  ๑ 
หลัง ถังเก็บน้ําฝน ๑ ท่ี 
 ปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปOการศึกษา ๒๕๓๕  คณะครู-นักเรียนและผูUปกครองไดUชRวยกันบริจาคไมUและ
แรงงาน  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ̂บริจาคไมU กระเบ้ือง สังกะสี และกระดานดํา 2 ชุด ไดUสรUางอาคารเรียน
ชั่วคราวขนาด ๗ x ๑๘ ตารางเมตร ๑ หลัง  
 ปOการศึกษา  ๒๕๓๖ ไดUกRอสรUางสUวมขนาด  ๔  ท่ีนั่ง  จํานวน  ๑ หลัง  ดUวยเงินอุดหนุนและไดUจUางครู
สอนพลานมัย ๑ อัตรา 
 กรมสามัญศึกษาไดUประกาศจัดต้ังใหUเปXนโรงเรียนเอกเทศเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ โดยใชUชื่อวRา 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ต้ังอยูRเลขท่ี ๑๐๐  หมูRท่ี ๘ (บUานควนมRวง) ตําบลเขาดิน  อําเภอเขาพนม  จังหวัด
กระบ่ี  มีเนื้อท่ี ๓๑ ไรR ๒ งาน ๙๓ ตารางวา และไดUดําเนินการพัฒนาอยRางตRอเนื่องจนถึงปgจจุบัน 
 
สภาพป$จจุบัน 

ปgจจุบันโรงเรียนเขาดินประชานุกูล มีอายุ ๑๙ ปO มีอาคารเรียนจํานวน ๔ หลัง โรงฝhกงานจํานวน ๑ 
หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง หUองน้ํา หUองสUวมแบบ ๖ ท่ีนั่ง ๒ หลัง และบUานพักครูโสด ๑ หลัง มีนักเรียนจํานวน 
๑๖๒ คน เปNดทําการสอนต้ังแตRระดับชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี ๑ - ๖ และมีหUองเรียนจํานวน ๑๓ หUองเรียน 
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ทําเนียบผู�บริหารโรงเรียน 
๑. นายจํารัส บัวเกตุ  หัวหนUาสาขา  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ 
๒. นายจํารัส บัวเกตุ  ผูUอํานวยการ  ๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ 
๓. นายภาพ กาญจนโสภาค  ผูUอํานวยการ  ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
๔. นายชิดชนก โกกนท  ผูUอํานวยการ  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ 
๕. นายไพรวัลย^ จันทรา    รักษาราชการแทน ๒๕๕๔ 
๖. นายประดิษฐ^ ยศตันติ  ผูUอํานวยการ    ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๗. นายไพรวัลย^  จันทรา  รักษาราชการแทน ๑๐ ต.ค.๒๕๕๖  – ๓๑ ก.ค.๒๕๕๗ 
๘.นายวิโรจน^ วุRนแกUว  ผูUอํานวยการ  ๑ ส.ค.๒๕๕๗ – ๒ พ.ค.๒๕๖๑ 
๙.นายปราโมทย^ เพ็ชรคลUาย        ผูUอํานวยการ  ๘ พ.ค.๒๕๖๑ – ปgจจุบัน 
 

 
สีประจําโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

“ ม!วง - เหลือง” 
    สีมRวง  หมายถึง  ความกลUาหาญ เขUมแข็ง ม่ันคง 
    สีเหลือง  หมายถึง  ความรุRงเรือง แสงสวRาง สติปgญญา 
 
ปรัชญาโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

“ ป$ญญา นราน° รตน° ” 
    ปgญญาเปXนรัตนของคนดี 
 
คําขวัญโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

“ กตัญkู รูUวิชา กีฬาเดRน เนUนทีมงาน สืบสานวัฒนธรรม” 
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       โครงสร�างการบริหารโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

กลุRมบริหาร 
งานการเงินและพัสดุ 

ผูUอํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูลผูUอํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  
 

ชมรมผูUปกครอง 
ครู-ศิษย̂เกRา 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุRมบริหาร 
งานท่ัวไป 

กลุRมบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุRมบริหาร 
งานบุคคล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปราโมทย� เพ็ชรคล5าย 
กรรมการและเลขานุการ 

นายวาสนา ซื่อตรง 
ประธานกรรมการ 

นายไมตรี ช8วยบํารุง 
กรรมการ 

นางทัศพร พิกุลรัตน� 

กรรมการ 

นางภัททิยา สุขสวัสดิ ์
กรรมการ 

นายเดโช  ขยายแก�ว 
กรรมการ 

นายจรัญ ทองปรุง 
กรรมการ 

นายเอกลักษณ� มีความสขุ 
กรรมการ 

พระปราโมทย� กิตติมงคโล 
กรรมการ 
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๑. ข�อมูลด�านการบริหาร 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

๑.๑ ภาวะผูUนําของผูUบริหารระดับตRางๆสRวนใหญRใหUความสําคัญดUานวิชาการซ่ึงตUองพัฒนา
อยRางตRอเนื่อง ตลอดจนมีการสรUางความเขUมแข็งตRอองค̂คณะบุคคลในและนอกโรงเรียน 

๑.๒ ความรRวมมือของผูUปกครองชุมชนหนRวยงานภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญตRอการ 
สRงเสริมการจัดการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูRการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การมีกลไกท่ีใหUทุกภาคฝnายท่ีเก่ียวขUองมีสRวนรRวมรับผิดชอบตRอผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียน
ท้ังระบบการประเมินผลการทํางานของครูผูUบริหารและกลไกการรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
โรงเรียนโดยผูUปกครอง ชุมชน สRงผลใหUประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน สูงข้ึน    

๑.๔ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน 
๑.๕ การกระจายอํานาจการบริหารเนUนหลักการสําคัญดังนี้ 

๑.๕.๑ มุRงสนับสนุนการทํางานลงสูRระดับหUองเรียนและโรงเรียนตามหลักการพัฒนาการ 
ศึกษาโดยใชUโรงเรียนเปXนฐานภายใตUความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเนUนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในรวมถึงการนิเทศ ชRวยเหลือ ติดตามความกUาวหนUาของโรงเรียนเปXนรายโรง และการ
ชRวยเหลือแกUไขการทํางานของโรงเรียนหากไมRสามารถดําเนินการไดUตามเปqาหมายเพ่ือใหUผูUเรียนไดUเขUาถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  

๑.๕.๒ มุRงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใชUขUอมูลผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกเปXนฐานการพัฒนา       

๑.๕.๓ โรงเรียนดําเนินการกิจกรรมตRางๆสอดคลUองกับนโยบายและเปqาหมายท่ี
สRวนกลางกําหนดซ่ึงจะสRงผลใหUเกิดการสรUางสรรค̂ผลงาน(creation)และการมีสRวนรRวมของชุมชนเอกชน
องค̂กรปกครองสRวนทUองถ่ิน และสังคมทุกภาคสRวนอยRางกวUางขวาง 

๑.๕.๔ มุRงเนUนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษานํามาซ่ึงผลลัพธ^ทาง 
การศึกษา ตามเปqาหมาย 

๑.๖หนRวยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษาและการใชUทรัพยากรรRวมกับหนRวย งาน
อ่ืนๆตลอดจนเสริมสรUางความเขUมแข็งใหUแกRสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเพ่ือสนับสนุน การดู 
แลเด็กและเยาวชนใหUมีคุณภาพ 
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๒.ข�อมูลบุคลากร 
 ๑.  สัดสRวนของจํานวนนักเรียน : ครู ๑ : ๑๐ (นร.๑๖๑ /ครู ๑๗) 

     ๒. บุคลากรปOการศึกษา ๒๕๖๑ จําแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี ๑  แสดงข�อมูลบุคลากรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลจําแนกตามเพศ 
 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 
ผูUอํานวยการ ๑ - ๑ 
รองผูUอํานวยการ - - - 
ขUาราชการครู ๓ ๙ ๑๒ 
พนักงานราชการ ๑ ๒ ๓ 
ลูกจUางชั่วคราว - ๒ ๒ 
เจUาหนUาท่ีธุรการ - ๑ ๑ 
  รวม ๕ ๑๓ ๑๙ 

 
บุคลากรปOการศึกษา ๒๕๖๑ จําแนกตามตําแหนRง 
ตารางท่ี ๒ แสดงขUอมูลบุคลากรจําแนกตามตําแหนRง 

 
ตำแหนRง 

วุฒ ิการศึกษา  
รวม 

ส ูงกวRา 
ปริญญาตร ี 

ปริญญาตร ี 
หรือเทียบเทRา 

ตํ่ากวRา 
ปริญญาตรี 

๑.   ผ ูUบร ิหาร 
๒.   ครูผูUสอน 
๓.   เจUาหนUาท่ีธุรการ 

๑ 
๔ 
- 

- 
๑๓ 
๑ 

- 
- 
- 

๑ 
๑๗ 
๑ 

รวม ๕ ๑๓ - ๑๙ 

 
๓. ข�อมูลนักเรียน 
     ตารางท่ี ๓ แสดงขUอมูลนักเรียน(จําแนกตามเพศ)  ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๖๑  คน 

ระดับชั้น หUอง นักเรียน (ชาย) นักเรียน (หญิง) รวม 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๑ หUอง ๑ ๑๙ ๑๘ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๒ หUอง ๑ ๒๑ ๑๓ ๓๔ 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๓ หUอง ๑ ๑๔ ๒๐ ๓๔ 
รวมระดับช้ัน ม.ต�น ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๔ หUอง ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑ 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๕ หUอง ๑ ๘ ๑๑ ๑๙ 
มัธยมศึกษาปOท่ี ๖ หUอง ๑ ๗ ๙ ๑๖ 
รวมระดับช้ัน ม.ปลาย ๒๕ ๓๑ ๕๖ 
รวมท้ังหมด ๗๙ ๘๒ ๑๖๑ 
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๔. ข�อมูลอาคารสถานที่ 
๑. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน ๒ หลัง 
๒. บUานพักครูโสดจํานวน  ๒ หลัง 
๓. บUานพักภารโรงจํานวน  ๑  หลัง 
๔. หUองน้ําหUองสUวม ๖ ท่ีนั่ง จํานวน ๒ หลัง 
๕. หUองสUวมนักเรียนชาย แบบ ๖/๔๙ จํานวน  ๑  หลัง 
๖. โรงฝhกงานจํานวน ๑ หลัง  
๗. โรงอาหารจํานวน ๑ หลัง 
๘. อาคารเรียนชั้วคราวก่ึงถาวร ๑ หลัง 
๙. อาคารเรียนชั่วคราวหลังเล็ก ๑ หลัง 
๑๐. โรงน้ําด่ืม  จํานวน ๑ หลัง 

 
๕. ข�อมูลแหล!งการเรียนรู� 

ภูมิป$ญญาท�องถ่ิน 
 ๑. นายจําลอง บุญทอง   พิธีกรทางศาสนา การแหRกลองยาว 
 ๒. นายเปNม มรกต  หนังตะลุง 
 ๓. นายประชุม ชูขันธ^  หนังตะลุง 
 ๔. นายสวัสด์ิ ศรีวิเชียร  หนังมโนราห^ 
 ๕. นางชะอUอน เพ็ชรหิน  การรํามโนราห^ 
 

แหล!งเรียนรู�ในชุมชน 
 ๑. วัดเฉลิมพนมเขต 
 ๒. รUานสหกรณ̂ออมทรัพย^ หมูR ๘ 
 ๓. กลุRมสาธิตการรับซ้ือน้ํายางสด 
 ๔. โรงงานไมUยางอัลฟnาวูuด 
 ๕.โรงงานน้ํามันปาล^มศรีเจริญปาล^มออยล^ 
 
 งานห�องสมุด 

ขนาดหUองสมุดมีพ้ืนท่ี  ๒  หUองเรียน จํานวนหนังสือในหUองสมุด ๘,๔๐๐ เลRม  
จํานวนคอมพิวเตอร^ของหUองสมุด  ๒ เครื่อง 
คอมพิวเตอร^โนuตบุค ๑๐ เครื่อง 
คอมพิวเตอร^แบบพกพาแท็ปเล็ต ๒๘ เครื่อง 
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๖. ผลงานที่ผ!านมารอบ ๓ ปB 
 
ตารางท่ี ๔ แสดงผลงานดีเด!นของโรงเรียน  

 
ลําดับท่ี รายการ หน!วยงาน 

1. โรงเรียนไดUนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูUผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในงาน “ชุมชนแหRงการเรียนรูUวิชาชีพ : …สูRการพัฒนา
ผูUเรียนอยRางยั่งยืน” ณ หUองธนารมย^ โรงแรมธรรมรินทร^ธนา อําเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 

2. โรงเรียนไดUรับรางวัลระดับประเทศการประกวดโครงงานคุณธรรม
สRงเสริมอัตลักษณ̂วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมสRงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูUเรียนดUาน
พระพุทธศาสนา ปO 4 (  4 MCU Contest)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

3. โรงเรียนไดUนําเสนอนวัตกรรม การจัดการเรียนรูU ในหUองเรียน 4.0 
(Thailand 4.0 Educational Innovation Symposium) ตาม
โครงการ ครูสอนดี ยุค Thailand 4.0 

สหวิทยาเขต เบญจา ปกาไสย 
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ตารางท่ี ๕ แสดงผลงานดีเด!นของนักเรียน  
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายการ นักเรียน ช่ือผู�ครูได�รับรางวัล 
๑. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแขRงขัน

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลRอย
อิสระ  ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคใตU ครั้งท่ี 68
ประจําปOการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพนม
เบญจา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

เด็กชายศิวกร  ชูทวน 
เด็กชายยศพัฒน^ สวัสดภิรมย^ 

นายศุภชัย  ทวีสุข 
นางสาวเสาวลักษณ̂  ทรงสงRา 

๒. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแขRงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3 D) 
ปลRอยอิสระ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคใตU      
ครั้งท่ี 68 ประจําปOการศึกษา  2561 ณ 
โรงเรียนพนมเบญจา อําเภอเขาพนม จังหวัด
กระบ่ี 

นายศักด์ิขจร  บุญทองเล็ก 
เด็กชายธีรศักด์ิ  มีทุน 

นายศุภชัย  ทวีสุข 
นางสาวเสาวลักษณ̂  ทรงสงRา 

๓. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแขRงขันการ
แสดงมายากล ม.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกระบ่ี     
ครั้งท่ี 68 ประจําปOการศึกษา  2561 ณ 

นางสาวปภาวี  แผRนทอง 
นางสาวภัทราภรณ̂  ปลอดภัย 

นายนันทกรณ̂  บุญทองแกUว 
นางเสมือนใจ   ทับไทร 

๔. ไดUรับรางวัลระดับประเทศการประกวด
โครงงานคุณธรรมสRงเสริมอัตลักษณ̂วิถีพุทธ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
สRงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผูUเรียนดUานพระพุทธศาสนา ปO 4          
( 4  MCU Contest) ปO 2561 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายชัยรัตน^  วัฒเพ็ง 
นายชาญณรงค̂  ดัดถุยาวัช 
นางสาวศรีสุดา  ยิ่งประสิทธ^ 

นางสาวหญิงกันฑิมา  ศรีหมอก 
นายอุดมศักด์ิ  ไชยสาร 

๕. นักกรีฑาดีเดRน รุRนอายุไมRเกิน 18 ปOหญิง 
กีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดกระบ่ี 

นางสาวชนิตา  ศรีสุขใส นายนันทกรณ̂  บุญทองแกUว 
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ตารางท่ี ๖  แสดงผลงานดีเด!นของครู  
 

ลําดับท่ี รายการ ช่ือผู�ครูได�รับรางวัล 
๑. ครูผูUสอนดีเดRนกลุRมสาระการเรียนรูU

ตRางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2561 
นางเสมือนใจ  ทับไทร 

๒. ครูผูUสอนดีเดRนกลุRมสาระการเรียนรูU
ตRางประเทศคณิตศาสตร^ พ.ศ. 2561 

นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 

๓. ครูผูUสอนดีเดRนกลุRมสาระการเรียนรูU
วิทยาศาสตร^ พ.ศ. 2561 

นายศุภชัย ทวีสุข 

๔. ครูดีเดRน อําเภอเขาพนม ประจําปO พ.ศ. 2561  นางภัททิยา  สุขสวัสด์ิ 
๕. ครูผูUฝhกสอนกรีฑาดีเดRน รุRนอายุไมRเกิน 18 ปO

หญิง ประจําปO พ.ศ. 2561 
นายนันทกรณ^  บญุทองแกUว 
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 ท่ีผRานมาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลไดUสRงเสริมใหUนักเรียนมีความรูUและทักษะการอRานเขียนและคิด
คํานวณท่ีเขUมแข็งซ่ึงเปXนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูUและการดํารงชีวิตในอนาคตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเปXนพลังขับ 
เคลื่อนสําคัญตRอการพัฒนาประเทศ โดยมีผลการดําเนนิงานท่ีผRานมา  ดังนี ้

๑. ด�านคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๑ผลการประเมินผลของผูUเรียนพบวRาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสRวนใหญRเพ่ิมข้ึนแตRบาง
รายวิชายังมีสัมฤทธิ์ต่ําจึงตUองเรRงพัฒนาการสRงเสริมใหUสถานศึกษาเตรียมความพรUอมผูUเรียนต้ังแตRชRวงเริ่มเขUา 
เรียนอยRางตRอเนื่อง ดังตาราง 
 
ตารางท่ี ๗  แสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปBการศึกษา ๒๕๖๐ 
             ช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๓ 
 

 

ระดับ/รายวิชา 
ผลคะแนนเฉล่ียตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตรL วิทยาศาสตรL ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๔.๒๕ ๒๑.๒๙ ๒๗.๕๐ ๒๔.๑๔ ๒๙.๓๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๘๗ ๒๓.๖๐ ๓๐.๗๒ ๒๘.๗๕ ๓๒.๔๙ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ ๓๔.๔๘ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ ๓๔.๓๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปBการศึกษา ๒๕๖๐ 
                      ช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๖ 

 

ระดับ/รายวิชา 
ผลคะแนนเฉล่ียตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตรL วิทยาศาสตรL สังคม ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๕.๖๕ ๑๔.๘๑ ๒๘.๔๖ ๒๙.๒๓ ๒๐.๒๙ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๖๖ ๒๐.๖๓ ๒๗.๓๒ ๓๔.๐๕ ๒๕.๒๙ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๒ 
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ตารางท่ี ๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี  ๓  
 

กลุ!มสาระการเรียนรู� ปBการศึกษา ๒๕๖๐ ปBการศึกษา ๒๕๖๑ ผลต!าง 
ภาษาไทย ๔๔.๒๕ ๕๓.๖๖ ๙.๓๙ 

ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๔ ๒๔ -๐.๑๔ 
คณิตศาสตร^ ๒๑.๒๙ ๒๖.๐๖ ๔.๗๗ 
วิทยาศาสตร^ ๒๗.๕๐ ๓๒.๖๗ ๕.๑๗ 

เฉลี่ย ๒๙.๓๐ ๓๔.๐๙ ๔.๗๙ 
ร�อยละคะแนนเฉล่ีย +๑๖.๓๔ เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔.๒๕

๒๔.๑๔ ๒๑.๒๙

๒๗.๕๐

๕๓.๖๔

๒๔ ๒๖.๐๖

๓๒.๖๗

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

กราฟสรุปผลสมัฤทธิ & O-NET ปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๑
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ตารางท่ี ๑๐ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี  ๖ 

 
กลุ!มสาระการเรียนรู� ปBการศึกษา ๒๕๖๐ ปBการศึกษา ๒๕๖๑ ผลต!าง 

ภาษาไทย ๓๕.๖๕ ๓๕.๖๓ -๐.๒ 
สังคมศึกษาฯ ๒๙.๒๓ ๓๑.๑๘ +๑.๙๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๒๙ ๒๓.๗๕ +๓.๔๖ 
คณิตศาสตร^ ๑๔.๘๑ ๒๑.๒๕ +๗.๐๗ 
วิทยาศาสตร^ ๒๘.๔๖ ๒๖.๐๐ -๒.๔๖ 

เฉลี่ย ๒๕.๖๘ ๒๗.๕๖ +๑.๘๗ 
ร�อยละคะแนนเฉล่ีย +๑๖.๓๔ เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๒.  ด�านโอกาสทางการศึกษา  
ท่ีท่ีผRานมาการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จดUานการขยายโอกาสทาง

การศึกษา หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ไดUแกR การเรียนตRอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากรUอยละ ๙๓.๓๓    
ในปO ๒๕๖๑  เปXนรUอยละ ๘๖ ในปO ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

รายการ 
ปOการศึกษา  ๒๕๖๑ ปOการศึกษา ๒๕๖๒ 
รUอยละ รUอยละ 

การศึกษาตRอ ๙๓.๓๓ ๘๖ 

๓๕.๖๕

๒๙.๒๓

๒๐.๒๙

๑๔.๘๑

๒๘.๔๖

๓๕.๖๓
๓๑.๑๘

๒๓.๗๕
๒๑.๒๕

๒๖.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

กราฟสรุปผลสมัฤทธิ & O-NET ปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๑
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 

 
ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล  

เรื่อง ใหUใชUมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหUใชUมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย^การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยท่ี
มีประกาศใชUกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสองท่ีกําหนดเปqาหมายและยุทธศาสตร^ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายใหUปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับกRอนจะมี
การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบตRอไป จําเปXนตUองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUสอดคลUองกัน 
จึงใหUยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหUใชUมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ โรงเรียนเขาดินประชานุกูลดําเนินการทบทวนและกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากการ
มีสRวนรRวมของผูUเก่ียวขUอง ท้ังบุคลากรภายในโรงเรียน ผูUปกครอง ตัวแทนองค̂กรและชุมชน ใหUเหมาะสมและ
สอดคลUองตามสภาพปgญหาและบริบทของสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูRการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเตรียมพรUอมการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จึงประกาศใชUมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทUายประกาศนี้ เพ่ือเปXนเปqาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแตRปOการศึกษา ๒๕๖๒  เปXนตUนไป        
       
    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
                                             

 (นายปราโมทย^  เพ็ชรคลUาย) 
           ผูUอํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
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มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู�เรียน  

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 
๑. ความสามารถในการอRาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

๑.๑) นักเรียนรUอยละ ๗๑ มีความสามารถในการอRาน การ
เขียนภาษาไทยตามเกณฑ̂ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 
๑.๒) นักเรียนรUอยละ ๕๓ มีความสามารถในการอRาน การ
เขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ̂ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ 
๒ ข้ึนไป 
๑.๓) นักเรียนรUอยละ ๖๑ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย พูดในท่ีประชุมชนและพูดแสดงความคิดเห็นไดU
ตามเกณฑ̂ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ ๒ ข้ึนไป 
๑.๔) นักเรียนรUอยละ ๖๑ มีความสามารถในการใชU
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง สถานศึกษาและ
สนทนาอยRางงRายไดU 
๑.๕) นักเรียนรUอยละ ๔๑ มีความสามารถในการคิด
คํานวณตามระดับชั้น ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห^ คิดอยRางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกUปgญหา 

๒.๑) นักเรียนรUอยละ ๗๕ มีความสามารถวิเคราะห^และ
คิดอยRางมีวิจารณญาณจากบทความและสถานการณ̂ท่ี
กําหนดไดUตามเกณฑ̂ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๒.๒) นักเรียนรUอยละ ๖๑ มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นและแกUปgญหาไดUเหมาะสมตามสถานการณ̂ไดU
ตามเกณฑ̂ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๓. มีความสามารถในการสรUางนวัตกรรม ๓.๑) นักเรียนรUอยละ ๖๑ มีความสามารถในการสรUาง
ผลงาน/ชิ้นงานและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
ข้ันตอนการทํางานและปgญหาอุปสรรคของการทํางานไดU 
๓.๒) นักเรียนรUอยละ ๕๓ มีผลงาน/โครงการท่ีนําไปสูRการ
ขยายผล/ตRอยอดความคิดไดU 

๔. มีความสามารถในการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๔.๑) นักเรียนรUอยละ ๖๑ สามารถสืบคUนขUอมูลจาก
อินเตอร^เน็ตและสรุปองค̂ความรูUดUวยตนเองไดU ตามเกณฑ̂
ท่ีสถานศึกษากําหนด ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔.๒) นักเรียนรUอยละ ๖๓ สามารถใชUเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันไดUอยRางถูกตUองและเหมาะสม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๕.๑) นักเรียนรUอยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒.๐ ข้ึนไป 
๕.๒) นักเรียนรUอยละ ๗๘ มีระดับผลการประเมินดUานการ
อRาน การคิดวิเคราะห^และเขียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๒ ข้ึนไป 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๖. มีความรูU ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตRองาน
อาชีพ 

๖.๑) นักเรียนรUอยละ ๗๑ มีความรูU ทักษะพ้ืนฐาน และ
อธิบายกระบวนการทํางานของโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ 
อาชีพตามสถานศึกษากําหนด 
๖.๒) นักเรียนรUอยละ ๗๗ มีความรูUและทักษะพ้ืนฐานตRอ
งานอาชีพตามความสนใจอยRางนUอย ๑ อาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคLของผู�เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและคRานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

๑.๑) นักเรียนรUอยละ ๖๘ มีภาวะผูUนํา ผูUตามและมีสRวน
รRวมในกิจกรรมสRงเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 
๑.๒) นักเรียนรUอยละ ๗๙ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ̂
ของโรงเรียนคือ “สืบสานภูมิปgญญา รูUคRาความพอเพียง”  
๑.๓) นักเรียนรUอยละ ๗๙ สามารถประพฤติตนและมี
คุณลักษณะตามเอกลักษณ̂ของโรงเรียน “ลูก ข.ป.มี
ความรูU คูRคุณธรรม”  
๑.๔) นักเรียนรUอยละ ๘๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค̂ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๒ ข้ึนไป  

๒. ความภูมิใจในทUองถ่ินและความเปXนไทย ๒.๑) นักเรียนรUอยละ ๘๓ มีสRวนรRวมในกิจกรรมอนุรักษ̂
ประเพณี ภูมิปgญญาทUองถ่ินและสRงเสริมความเปXนไทย 
๒.๒) นักเรียนรUอยละ ๘๒ มีสRวนรRวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูUกับปราญช^ชาวบUานและภูมิปgญญาทUองถ่ิน 
๒.๓) นักเรียนรUอยละ ๘๓ มีสRวนรRวมในการอนุรักษ̂และ
พัฒนาสิ่งแวดลUอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๓. การยอมรับท่ีจะอยูRบนความแตกตRางและ
หลากหลาย 

๓.๑) นักเรียนรUอยละ ๘๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกตRางและหลากหลาย 
๓.๒) นักเรียนรUอยละ ๘๘ มีสRวนรRวมในกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย^ 

๔. สุขภาวะทางรRางกายและจิตสังคม ๔.๑) นักเรียนรUอยละ ๗๑ มีน้ําหนัก สRวนสูงตามเกณฑ̂
มาตรฐาน 
๔.๒) นักเรียนรUอยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
๔.๓) นักเรียนรUอยละ ๘๓ ปqองกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติด อบายมุขและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
เสี่ยงตRอความรุนแรงและปgญหาทางเพศ   
๔.๔) นักเรียนรUอยละ ๘๓ มีผลงานจากการเขUารRวม
กิจกรรมดUานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป� กีฬาและนันทนาการ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๒.๑ มีเปqาหมาย วิสัยทัศน^และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษากําหนดเปqาหมาย วิสัยทัศน^และพันธกิจท่ี
ชัดเจนและสอดคลUองกับบริบท สภาพปgญหาและนโยบาย 
แผนการศึกษาชาติอยูRในระดับ  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑) สถานศึกษากําหนดและประกาศใชUมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยูRในระดับ ดี 
๒) สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีมุRงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอยูRในระดับ ดี 
๓) สถานศึกษาจัดระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูRใน ระดับ ดี 
๔) สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยRางตRอเนื่องอยูRในระดับ ดี 
๕) สถานศึกษาจัดระบบดูแลชRวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูUเรียนทุกคน อยูRในระดับดี 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนUนคุณภาพ
ผูUเรียนรอบดUานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุRมเปqาหมาย 

๑) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลUองตาม
บริบทและสภาพของสถานศึกษา ชุมชน ทUองถ่ิน อยูRใน
ระดับดี 
๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูUเรียนท่ีสRงเสริมและ
ตอบสนองความตUองการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูUเรียน อยูRในระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหUมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๑) สนับสนุนใหUครูไดUเขUารRวมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ
รUอยละ ๑๐๐ ของครูผูUสอน 
๒) สถานศึกษาจัดใหUมีชุมชนการเรียนรูUทางวิชาชีพ เพ่ือใชU
พัฒนางานและการเรียนรูUของผูUเรียน อยูRในระดับดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดลUอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตRอการจัดการเรียนรูUอยRางมีคุณภาพ 

๑) หUองเรียน หUองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด
และปลอดภัย อยูRในสภาพการใชUการไดUดี อยูRในระดับดี 
๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลUอมและแหลRงเรียนรูUท่ีเอ้ือ
ตRอการจัดการเรียนรูUของผูUเรียน อยูRในระดับดี 
๓) สถานศึกษาจัดหUองสมุดและใหUบริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือตRอการเรียนรูUของผูUเรียน อยูRในระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูU 

๑) สถานศึกษาจัดระบบขUอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชUในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
อยูRในระดับดี 
๒) สถานศึกษาจัดระบบขUอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชUในการจัดการเรียนรูU อยูRในระดับดี 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปQนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๓.๑ จัดการเรียนรูUผRานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต̂ใชUในชีวิตไดU 

๑) ครูรUอยละ ๘๓ จัดการเรียนรูUใหUนักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห^ สังเคราะห^และคิดสรUางสรรค̂ 
โดยการปฏิบัติจริงผRานการทําโครงงาน/กิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง และขยายความคิดนําไปปรับใชUในชีวิตไดU 
๒) ครูรUอยละ ๘๓ เปNดโอกาสใหUนักเรียนมีสRวนรRวมในการ
วิเคราะห^ตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูU 
และการวัดประเมินผล 
๓) ครูรUอยละ ๘๓ จัดกิจกรรมใหUผูUเรียนไดUฝhกทักษะ 
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปXน ทํา
เปXนและแกUปgญหาไดU 
๔) ครูทุกรUอยละ ๘๓ แบบและมีแผนการจัดการเรียนรูUท่ี
เนUนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

๓.๒ ใชUสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลRงเรียนรูU
ท่ีเอ้ือตRอการเรียนรูU 

๑) ครูรUอยละ ๑๐๐ สรUางหรือพัฒนาสื่อการสอนใหU
สอดคลUองกับสาระการเรียนรูUและมีความเหมาะสมกับ
ผูUเรียน 
๒) ครูรUอยละ ๘๙ ใชUสื่อการจัดการเรียนรูU เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือกระตุUนและสรUางแรงจูงใจในการเรียนรูU 
๓) ครูรUอยละ ๘๓ จัดกิจกรรมใหUผูUเรียนไดUศึกษาแหลRง
เรียนรูUท้ังในและนอกสถานศึกษา รวมท้ังภูมิปgญญา
ทUองถ่ิน มีสRวนรRวมในการจัดการเรียนรูU 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑) ครูทุกคนจัดบรรยากาศ และสื่อการเรียนท่ีเอ้ือตRอการ
เรียนรูUของผูUเรียน 
๒) ครูทุกคนสรUางปฏิสัมพันธ^เชิงบวก เพ่ือการเรียนรูU
รRวมกันอยRางมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูUเรียนอยRางเปXนระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผูUเรียน 

๑) ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินผูUเรียนชัดเจนตลอด
ปOการศึกษา มีการกําหนดสัดสRวนคะแนน จํานวนชิ้นงาน
และพฤติกรรมท่ีชัดเจน 
๒) ครูทุกคนมีการวิเคราะห^ผลการเรียนรูUของผูUเรียน และ
นําผลมาพัฒนาเพ่ือใหUผูUเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
๓) ครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน อยRางนUอย ๒ เรื่อง/ปO
การศึกษา 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูUและใหUขUอมูลสะทUอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูU 

๑) ครูทุกคนเขUารRวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูUวิธีการ
สอนและกระบวนการแกUปgญหาของผูUเรียนเปXนประจําทุก
สัปดาห^ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูU 
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูลมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเปXน ๔ งาน(ฝnาย)  ไดUแกR   

งานบริหารวิชาการ งานบริหารแผนและงบประมาณ งาน บริหารงานบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป จาก
การศึกษาถึงปgจจัยท่ีสRงผลกระทบตRอการพัฒนาการศึกษา ดUวยการวิเคราะห^สภาพแวดลUอมภายนอกและ
สภาพแวดลUอมภายใน  โดยใชUเทคนิค SWOT  ( SWOT  Analysis ) ผลการวิเคราะห^สภาพแวดลUอม/ประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  สรุปไดUดังนี้ 

ผลการวิเคราะหLสภาพแวดล�อมภายนอก  
ป$จจัยภายนอก 

ผลการวิเคราะห^สภาพแวดลUอมภายนอกของโรงเรียนเขาดินประชานุกูลนั้น ปรากฏวRา 
สภาพแวดลUอมภายนอกมีอุปสรรค ๕ ขUอ และมีโอกาส ๑๑ ขUอ ดังนี้  คือ  
สถานภาพของสถานศึกษา 
๑. ป$จจัยภายนอกต!อการจัดการศึกษา  
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 
      ๑. ผูUปกครองบางสRวนสRงบุตรหลายเขUาเรียน
โรงเรียนเอกชนซ่ึงมีรถมารับสRงถึงหมูRบUาน 
      ๒. ครอบครัวมีรายไดUนUอย 
      ๓. นักเรียนมีปgญหาครอบครัว 
      ๔. ระดับการศึกษาของผูUปกครองตํ่า 

๕. ชุมชนมีขนาดเล็ก 
 
 

 
     ๑. มีระบบโทรศัพท̂และอินเทอร^เน็ต 
     ๒. การคมนาคมสะดวก 
     ๓. เปXนศูนย^รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

๔. ผูUปกครองใหUความรRวมมือในการจัด
การศึกษา 

๕. โรงเรียนต้ังอยูRใกลUชุมชน 
๖. มีแหลRงเรียนรูUในทUองถ่ินหลากหลาย 
๗. นโยบายเรียนฟรี 15 ปO 
๘. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเขUมแข็ง 
๙. ไดUรับการสนับสนุนจากหนRวยงานภายนอก 
๑๐. กรรมการสถานศึกษาเปXนนักการเมือง

ทUองถ่ิน 
๑๑. ชุมชนสนใจการดําเนินงานของโรงเรียน 
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ป$จจัยภายใน 
 

ผลการวิเคราะห^สภาพแวดลUอมภายในปรากฏวRามี จุดอRอน และ จุดแข็ง ดังนี้  คือ  
 สถานภาพของสถานศึกษา 
๒.ป$จจัยภายในต!อการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ!อน(Weakness) 
  
      ๑. ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือรUนเปXน
แบบอยRางท่ีดีแกRนักเรียน 
      ๒. ครูมีความสามัคคี ทํางานเปXนทีม 
      ๓. มีระบบการบริหารท่ีโปรRงใสตรวจสอบไดU 
      ๔. มีการจัดโครงสรUางการบริหารงานของ
โรงเรียนชัดเจน 
      ๕. นักเรียนเปXนคนดี 
      ๖. นักเรียนมีสุขภาพกาย จิต แจRมใส 
     ๗. บุคลากรมีความเสียสละ 
     ๘. ครูเอาใจใสRดูแลนักเรียนอยRางเสมอภาค 

๙. ครูมีความพรUอมในการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๑๐. อาคารสถานท่ีมีความพรUอมและเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 

 

     ๑. นักเรียนขาดนิสัยใฝnเรียนใฝnรูU 
     ๒. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห^ต่ํา 
     ๓. นักเรียนขาดทักษะการวางแผนในการทํางาน 
     ๔. นักเรียนไมRรูUคุณคRาของการใชUทรัพยากร 
     ๕.  ขาดการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     ๖. ครูปฏิบัติงานพิเศษหลายงาน 
     ๗. การดําเนินงานไมRเปXนระบบ PDCA 
     ๘. โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ̂นUอย 

๙. ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน 
๑๐. ครูมีการยUายบRอยเพราะเปXนคนตRางถ่ินทําใหU 

ขาดความตRอเนื่องในการทํางาน 
๑๒. ความสะอาดบางสถานท่ียังไมRสะอาดตาม 

สุขลักษณะ 
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บทท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๑. สัญลักษณL/เอกลักษณL /อัตลักษณLของโรงเรียน 
 สัญลักษณLของโรงเรียน 
                    รูปเสมาธรรมจักรอยูRสRวนบนรูปภูเขาดินพระอาทิตย^ข้ึน  และตUนเถาวัลย^ 

ขนาบเขาสองขUางท้ังหมดอยูRในรูปวงกลม 
 

อัตลักษณLของโรงเรียน 
สืบสานภูมิปgญญา รูUคRาความเพียงพอ 

 
เอกลักษณLของสถานศึกษา 

  ลูก ข.ป. มีความรูUคูRคุณธรรม 
 
๒. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปOการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนไดUกําหนดเปqาหมายการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการตามปรัชญา วิสัยทัศน^ พันธกิจ และเปqาประสงค̂
ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ดังนี้ 
 
วิสัยทัศนL 
  ภายในปO ๒๕๖๕ โรงเรียนเขาดินประชานุกูลมุRงพัฒนาผูUเรียนใหUมีคุณภาพ และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เรียนรูUคูRคุณธรรม นUอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 
 ๑. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUเรียนมีความรูU ทักษะท่ีจําเปXนตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. พัฒนาครูใหUมีทักษะในการจัดการเรียนรูUสูRศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. จัดกิจกรรมสRงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง 
 ๔. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUมีสRวนเก่ียวขUอง มีสRวนรRวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เปcาประสงคL  

๑. ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
๒. ผูUเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ̂มาตรฐานการศึกษา 
๓. ครูผูUสอนจัดกระบวนการเรียนรูUท่ีเนUนใหUผูUเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ผูUเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคRานิยมอันพึงประสงค̂ 
๕. ผูUเรียนเห็นคุณคRาและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีเกิดจากการมีสRวนรRวมจากทุกภาคสRวน  
พันธกิจ เปcาประสงคL (เปcาหมาย) 

๑. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUเรียนมีความรูU ทักษะท่ี
จําเปXนตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

๒. ผูUเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ̂มาตรฐานการศึกษา 

๒. พัฒนาครูใหUมีทักษะในการจัดการเรียนรูUสูRศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

๓. ครูผูUสอนจัดกระบวนการเรียนรูUท่ีเนUนใหUผูUเรียนเกิด
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

๓. จัดกิจกรรมสRงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
พอเพียง 

๔. ผูUเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคRานิยมอันพึง
ประสงค̂ 

๕. ผูUเรียนเห็นคุณคRาและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUมีสRวนเก่ียวขUอง มีสRวนรRวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีเกิดจากการมีสRวนรRวม
จากทุกภาคสRวน  
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บทท่ี ๓ 
กลยุทธLการพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
  จากวิสัยทัศน^ท่ีวRา “ภายในปO ๒๕๖๕ โรงเรียนเขาดินประชานุกูลมุRงพัฒนาผูUเรียนใหUมี
คุณภาพ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เรียนรูUคูRคุณธรรม นUอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
” โรงเรยีน.เขาดินประชานุกูล จึงไดUกําหนดกลยุทธ^ ซ่ึงเปXนกลยุทธ^ของโรงเรียน ดําเนินการโดยนําเปqาหมายมาจัด
หมวดหมูRหรือกลุRมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 

กลยุทธLระดับโรงเรียน ( Strategy ) 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  มีกลยุทธ^  ๕   กลยุทธ^ ดังนี้ 

กลยุทธ^ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสRงเสริมความสามารถดUาน 

               เทคโนโลยีเปXนเครื่องมือในการเรียนรูU   
กลยุทธ^ท่ี ๒  ปลูกฝgงคุณธรรม ความสํานึกความเปXนชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ^ท่ี ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหUท่ัวถึงและลดความเหลื่อมล้ําผูUเรียนไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม   
               ศักยภาพ   
กลยุทธ^ท่ี ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหUสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูUอยRางมี 
               ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ^ท่ี ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหUมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เนUนการมีสRวนรRวม 
               ทุกภาคสRวนในการสRงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 

๑. กลยุทธLและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑.๑ กลยุทธLระดับองคLกร 

 
เปcาประสงคL (เปcาหมาย) กลยุทธLระดับองคLกร 
๑. ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 
 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตร และสRงเสริมความสามารถดUาน           
เทคโนโลยีเปXนเครื่องมือในการเรียนรูU   

๑. พัฒนาครูใหUมีทักษะในการจัดการเรียนรูUสูRศตวรรษ
ท่ี 21 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหU
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูUอยRางมี ประสิทธิภาพ 

๑. จัดกิจกรรมสRงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
พอเพียง 
๒. ผูUเรียนเห็นคุณคRาและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ปลูกฝgงคุณธรรม ความสํานึกความเปXนชาติไทย
และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๑. ผูUเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ̂มาตรฐานการศึกษา ๔. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหUท่ัวถึงและลดความ
เหลื่อมล้ําผูUเรียนไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม   
ศักยภาพ   

๑. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUมีสRวนเก่ียวขUอง มีสRวนรRวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหUมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล เนUนการมีสRวนรRวม 
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ทุกภาคสRวนในการสRงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๑.๒ เปcาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 
เปcาประสงคL (เปcาหมาย) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

๑ ) ครูผูUสอนรUอยละ ๑๐ๆ  วิเคราะห̂ มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
๒ ) ครูผูUสอนรUอยละ ๑๐๐ วิเคราะห̂ผูUเรียนเปXนรายบุคคล 
๓) ครูผูUสอนวิเคราะห̂ขUอสอบ  O– NET  ตามตัวชี้วัดและ
มอบใหUนักเรียนทําแบบฝhกหัด 
๔) ครูผูUสอนรUอยละ ๑๐๐ ออกขUอสอบจุดประสงค̂ขUอสอบ
กลางภาค ขUอสอบปลายภาคตามแนวขUอสอบ    O-NET 
๕ ) มีการนําขUอสอบ Pre  O– NET  ไปใหUนักเรียนทดสอบ
ในการจัดการเรียนรูUในแตRละตัวชี้วัด 
๖ ) มีการสRงแผนการสอน กRอนสอนและมีการตรวจแกUไข  
๗) นักเรียนผูUสอนรUอยละ ๑๐๐ ใชU  ICT เพื่อการเรียนรูU
และใชUเพื่อการเรียนการสอน 
๘ ) กิจกรรมการสอนเนUน K,P,A สมรรถนะ ๕  ดUาน  และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙ ) มีการวัดและประเมิน ผลทกุตัวชี้วัดที่เนUน  K,P,A 
๑๐) มีการใชUแผนการจัด การเรียนรูUและมีการบนัทึกผล
หลังสอน 
๑๑ )  มีการแกUไข/พัฒนา นักเรียนที่ไมRผRาน ดUวยวิธีการ 
สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม 
๑๒ )  มีการจัดสอนเสริมใหUกับนักเรียน ม.๓ 
๑๓)  มีการจัดสอนเสริมใหUกับนกัเรียน ม.๖ 
๑๔ ) มีการจัดสอบ Pre O–NET   ม.๓ ครบทุกกลุRมสาระ 
๑๕ ) มีการจัดสอบ Pre O–NET   ม.๖ ครบทุกกลุRมสาระ 
๑๖ )  มีการกรอกคะแนน   
Pre O–NET  นักเรียน  ม.๓  รายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบ 
คะแนน 
๑๗ ) มีการกรอกคะแนน  
Pre O–NET นักเรียน  ม.๖  รายบุคคลเพื่อ เปรียบเทียบ
คะแนน           
๑๘) โรงเรียนจัดกิจกรรมสRงเสริมการอRานคลRอง เขียนคลRอง 
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๑.๒เปcาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ต!อ) 
 
เปcาประสงคL (เปcาหมาย) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

๑) โรงเรยีนรณรงค̂ลดอัตราการออกกลางคัน 
๒) โรงเรยีนรณรงค̂เพ่ือลด การติด  0  ร  มส และ มผ   
๓ ) โรงเรยีนรณรงค̂เพ่ือลดอัตราการจบไมRพรUอมรุRนของ
นักเรียน ม.3 และ ม.6 
๔ ) โรงเรยีนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ ใหUนักเรียน ครู สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ ไดU 

๑ พัฒนาครูใหUมีทักษะในการจัดการเรียนรูUสูRศตวรรษ
ท่ี 21 

๑ ) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดUรับการพัฒนาใหU
ใชU ICT 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดUรับการพัฒนาใหUมี
คุณวุฒิตามกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ทางลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผูUบําเพ็ญประโยชน^หรือนักศึกษาวิชา
ทหาร 
๓) สถานศึกษาสRงเสริมใหUครูผูUสอนเขUารับการพัฒนา
ใหUมีความรูU ความสามารถ ทักษะและประสบการณ̂ใน
สาระการเรียนรูUหรืองานท่ีรับผิดชอบ เชRน การประชุม 
อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ 

๑. จัดกิจกรรมสRงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
พอเพียง 
๒. ผูUเรียนเห็นคุณคRาและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ )  นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค̂
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๒ ) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีความสํานึกในความเปXนไทย 
๓) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ ไดUเรียนรูUประวัติศาสตร̂ชาติไทย 
๔  ) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ประการ 
(ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย^ มีวนิัย สุภาพ สะอาดสามัคคี มี
น้ําใจ) 
๕) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
๖ ) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีความรับผิดชอบตRอสังคม
และสิ่งแวดลUอม 
๗ ) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ เรียนรูUหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๒ เปcาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ต!อ) 
 
เปcาประสงคL (เปcาหมาย) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑ ผูUเรียนมีความรูUและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

๑) โรงเรยีนรณรงค̂ลดอัตราการออกกลางคัน 
๒ ) โรงเรยีนรณรงค̂เพ่ือลด การตดิ  0  ร  มส และ มผ   
๓ ) โรงเรยีนรณรงค̂เพ่ือลดอัตราการจบไมRพรUอมรุRนของ
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
๔ ) โรงเรยีนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ ใหUนักเรียน ครู สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ ไดU 

๑. พัฒนาครูใหUมีทักษะในการจัดการเรียนรูUสูRศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดUรับการพัฒนาใหUใชU 
ICT 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดUรับการพัฒนาใหUมี
คุณวุฒิตามกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ทางลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผูUบําเพ็ญประโยชน^หรือนักศึกษาวิชาทหาร 
๓) สถานศึกษาสRงเสริมใหUครูผูUสอนเขUารับการพัฒนาใหU
มีความรูU ความสามารถ ทักษะและประสบการณ̂ใน
สาระการเรียนรูUหรืองานท่ีรับผิดชอบ เชRน การประชุม 
อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ 

๑.จัดกิจกรรมสRงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
พอเพียง 
๒. ผูUเรียนเห็นคุณคRาและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑)  นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค̂
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๒) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีความสํานึกในความเปXนไทย 
๓) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ ไดUเรียนรูUประวัติศาสตร̂ชาติไทย 
๔) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ 
(ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย^ มีวนิัย สุภาพ สะอาดสามัคคี มี
น้ําใจ) 
๕) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐  ระกอบกิจกรรมทางศาสนา 
๖) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ มีความรับผิดชอบตRอสงัคมและ
สิ่งแวดลUอม 
๗) นักเรียนรUอยละ ๑๐๐ เรียนรูUหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.2 เปcาหมายและตัวช้ีวดัความสําเร็จ (ต!อ) 
 
เปcาประสงคL (เปcาหมาย) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ผูUเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ̂มาตรฐานการศึกษา ๑. ผูUเรียนรUอยละ ๑๐๐ ไดUรับการเยี่ยมบUาน 
๒. จัดกิจกรรมสRงเสริมใหUผูUมีสRวนเก่ียวขUอง มีสRวนรRวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  
๘  องค̂ประกอบ 
๒. โรงเรียนมีการดําเนิน การนิเทศภายใน 
๓. โรงเรียนมีการจัดทําแผนระยะสั้น ๑ ปO แผนระยะ
กลาง ๓ – ๕ ปO 
๔.  โรงเรียนมีการจัดระบบการพัฒนางานโดยแผนพฒันา
งานรายบุคคล (ID - Plan) 
๕. กลุRมสาระการเรียนรูU  รUอยละ ๑๐๐  มีการประชุมเพื่อ
พัฒนางานทุกเดือน  มีปฏิทนิลRวงหนUา มีการจัดทาํ
ระเบียบวาระการประชุม  มีบนัทึกการประชุม  มีรายงาน
การประชุมและมีการรายงานใหUผูUบริหารทราบ 
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บทท่ี ๔ 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธLระดับองคLกร 

 
เพ่ือการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เปXนไปตามแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนท่ีวางไวUจึงไดUกําหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ^ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 กลยุทธL ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตร และสRงเสริมความสามารถดUาน           
เทคโนโลยีเปXนเครื่องมือในการเรียนรูU   

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการยกระดับโรงเรียนสูRมาตรฐานสากล 
๓. โครงการพัฒนาครูเพ่ือศิษย^ในศตวรรษท่ี 21 
๔. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูUอยRางมี
ประสิทธิภาพและเนUนผูUเรียนเปXนสําคัญ 
๕. โครงการสRงเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
๖. โครงการพัฒนาแหลRงเรียนรูU 
๗. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรูU 
๘. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๙. โครงการวิถีพุทธ 
๑๐.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๑๑.โครงการพัฒนาคุณภาพผูUเรียน 

๒.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหU
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูUอยRางมี ประสิทธิภาพ 

๑. โครงการสรUางความตระหนักและปqองกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  
๒. โครงการพัฒนาและเสริมสรUางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 

๓.ปลูกฝgงคุณธรรม ความสํานึกความเปXนชาติไทยและ
วิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๑. โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลUอม
๒. โครงการสืบสานภูมิปgญญาทUองถ่ิน 
๓. โครงการวิถีพอเพียง 
๔. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

๔.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหUท่ัวถึงและลดความ
เหลื่อมล้ําผูUเรียนไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม   
ศักยภาพ   

๑. โครงการสRงเสริมพัฒนาระบบดูแลชRวยเหลือ
นักเรียน 

๕.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหUมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล เนUนการมีสRวนรRวม 
ทุกภาคสRวนในการสRงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงิน
และพัสดุ 
๒. โครงการสRงเสริมความรูUดUานวิชาการและสรUาง
สัมพันธ^ชุมชน 
๓. โครงการรณรงค̂ปqองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธLระดับองคLกร พร�อมเปcาหมายและงบประมาณ ระยะ ๔ ปB 
กลยุทธLที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส!งเสริมความสามารถด�านเทคโนโลยีเปQนเครื่องมือในการเรียนรู�   

 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-การสอนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET 
-พัฒนาการวิจัยในชั้น
เรียน 
-งานสอบซRอมและ
สอนซRอมเสริม
นักเรียนติด 0 , ร , 
มส 
-พัฒนาการจัดการ
เรียนรูUอยRางมี
ประสิทธิภาพและ
เนUนผูUเรียนเปXนสําคัญ 
-พัฒนาการนิเทศการ
จัดการเรียนรูU 
 
 
 
 
 

รUอยละของผูUเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-
NET เปXนไปตาม
เกณฑ^ที่
สถานศึกษา
กําหนด 

มฐ. ๑- ๓ รUอยละของผูUเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ O 
NET เพิ่มขึ้น  
รUอยละ ๒ 

รUอยละของผูUเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ O 
NET เพิ่มขึ้น  
รUอยละ ๒ 

รUอยละของผูUเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ O 
NET เพิ่มขึ้น  
รUอยละ ๒ 

รUอยละของผูUเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ O 
NET เพิ่มขึ้น 
 รUอยละ ๒ 

นางเสมือนใจ   
ทับไทร 
 



32 

 

 
กลยุทธLที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส!งเสริมความสามารถด�านเทคโนโลยีเปQนเครื่องมือในการเรียนรู�   

 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. โครงการยกระดับ
โรงเรียนสูR
มาตรฐานสากล 

-ASEAN Activities 
- เรียนรูUภาษาจีน 
- การเรียนรูUในสตวรรษ
ที่ 21 
 

รUอยละของผูUเรียน
ที่มีการพัฒนา
ตนเองเขUาสูR
มาตรฐานสากล
รUอยละ ๙๐ 

มฐ. ๑- ๓ ๘๐ ๘๔ ๘๖ ๙๐ นางเสมือนใจ  ทับ
ไทร 
 

๓. โครงการพัฒนาครู
เพื่อศิษย̂ในศตวรรษที่ 
21เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
(PLC) 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูU 
 

ครู บุคลากร 
ผูUเรียนรUอยละ ๙๐ 
มีความเขUาใจใน
กระบวนการ PLC 

มฐ. ๑- ๓ ๘๐ ๘๔ ๘๖ ๙๐ นายภีรพัฒน^ ขําแกUว 

๔. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูUอยRางมี
ประสิทธิภาพและเนUน
ผูUเรียนเปXนสําคัญ 
 

การพัฒนาการเรียน
การสอน ๘ กลุRมสาระ 

 ผูUเรียนรUอยละ  
๑๐๐ ไดUรับการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

มฐ. ๑- ๓ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๑๐๐ ครูหัวหนUากลุRม
สาระ 
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กลยุทธLที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส!งเสริมความสามารถด�านเทคโนโลยีเปQนเครื่องมือในการเรียนรู�   

 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ตัวบ!งชี้ 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕. โครงการสRงเสริม
การพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 
 

การแขRงขันทักษะวิชา
วิชาการ 

ผูUเรียนรUอยละ 
๙๐  ไดUรับการ
สRงเสริม 
พัฒนาการเขUา
รRวมการแขRงขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 

มฐ. ๑- ๓ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ นางเสมือนใจ ทับไทร 

๖. โครงการพัฒนา
แหลRงเรียนรูU 
 

ทัศนศกึษาแหลRงเรียนรูU ผูUเรียนรUอยละ 
๑๐๐ มีความพึง
พอใจมนการจัด
แหลRงเรียนรูUใน
โรงเรียน 

มฐ. ๑- ๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ วRาที่รUอยตรี  
กัณฑิมา ศรีหมอก 
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กลยุทธLที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส!งเสริมความสามารถด�านเทคโนโลยีเปQนเครื่องมือในการเรียนรู�   

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗. โครงการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรูU 
 

- พัฒนาหลักสูตร ๘ 
กลุRมสาระ 
-  พัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนรูU ๘ กลุRมสาระ 

ครูรUอยละ ๘๕ ไดU
พัฒนาหลักสูตร 
สื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรูU 

มฐ. ๑- ๓ ๗๕ ๗๘ ๘๒ ๘๖ นางเสมือนใจทับไทร 

๘. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

-วัดผลและประเมินผล 
-พัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ 
-กิจกรรมนเทศภายใน 

ครูและบคุลากร
รUอยละ ๘๕ ไดUรับ
การประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 

มฐ. ๑- ๓ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ นายภีรพัฒน^ ขําแกUว 

๙.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กิจกรรมวันสําคญั ผูUเรียนรUอยละ ๘๐ 
ทราบถึงผลดีของ
การปฏิบัติตาม
แนว
พระพุทธศาสนา 

มฐ. ๑  ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร 

๑๐.โครงการพัฒนา
คุณภาพผูUเรียน 

  มฐ. ๑- ๓ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ วRาที่รUอยตรี  
กัณฑมา ศรีหมอก 
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กลยุทธLที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหUสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูUอยRางมี ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการสรUาง
ความตระหนักและ
ปqองกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  
 

อบความเสี่ยงในการ
รับมือกับภัยพิบัติและ
โรคระบาด 

และบุคลาการ
ไดUรับความรูUความ
เขUาใจและสามารถ
นําไปใชUไดUรUอยละ 
๑๐๐ 

มฐ. ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นายศุภชัย ทวีสุข 

๒. โครงการพัฒนา
และเสริมสรUาง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 

 ครูและบคุลาการ
ไดUรับการพัฒนา
และเสริมสรUาง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
รUอยละ ๑๐๐ 

มฐ. ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นายศุภชัย ทวีสุข 
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กลยุทธLที่ ๓ ปลูกฝgงคุณธรรม ความสํานึกความเปXนชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการพัฒนา
อาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลUอม 

-ปรับปรุงซRอมแซม
อาคารตRางๆ 
-ปรับภูมิทัศน ̂

ผูUเรียนรUอยละ ๘๐ 
มีความรับผิดชอบ
ตRอเขตพื้นที่รับผิ
ชอบ 

มฐ. ๒ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ นางสาวกาญจนา พรมมา 

๒. โครงการสืบสานภูมิ
ปgญญาทUองถิ่น 
 

-ทําจาดเดือนสอบ 
-กิจกรรมตีมีด 

ผูUเรียนรUอยละ 
๑๐๐ตระหนักและ
เห็นคุณคRาของภูมิ
ปgญญาไทย 

มฐ. ๑,๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ วRาที่รUอยตรี  
กัณฑมา ศรีหมอก 
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กลยุทธLที่ ๓ ปลูกฝgงคุณธรรม ความสํานึกความเปXนชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ตัวบ!งชี้ 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. โครงการวิถี
พอเพียง 
 

- กิจกรรมออมทรัพย̂ 
- กิจกรรมบัญชีรายรับ
รายจRาย 

ผูUเรียนรUอยละ ๘๐ 
สามารถจัด
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มฐ. ๑- ๓ มฐ. ๑,๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ วRาที่รUอยตรี  
กัณฑมา ศรีหมอก 

๔. โครงการพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 
 

-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี 
-กิจกรรมแนะแนว 

ผูUเรียนรUอยละ 
๑๐๐ เขUารRวม
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูUเรียน 

มฐ. ๑- ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ วRาที่รUอยตรี  
กัณฑมา ศรีหมอก 

๕. โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธโครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรมวันสําคญั ผูUเรียนรUอยละ ๘๐ 
ทราบถึงผลดีของ
การปฏิบัติตาม
แนว
พระพุทธศาสนา 

มฐ. ๑- ๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ นายอุดมศักดิ์ ไชย
สาร 
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กลยุทธLที่ ๔ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหUทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ําผูUเรียนไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ตัวบ!งชี้ 

 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการสRงเสริม
พัฒนาระบบดูแล
ชRวยเหลือนักเรียน 

เยี่ยมบUานนักเรียน นักเรียนไดUรับการ
เยี่ยมบUานรUอยละ 
๑๐๐ 

มฐ. ๑- ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางสาวกาญจนา พรมมา 
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กลยุทธLที่ ๕ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหUทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ําผูUเรียนไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม   ศักยภาพ   

 
 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปcาหมาย งบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ การเงินและ
พัสดุ 
 

พัฒนาระบบการเงนิ ครูและบุคลากร
รUอยละ ๑๐๐ มี

ความรูความเขUาใน
เกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจRายตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจUาง 

มฐ. ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภัททิยา สุขสวัสดิ์ 

๒. โครงการสRงเสริม
ความรูUดUานวิชาการ
และสรUางสัมพันธ^
ชุมชน 
 

-กรรมการสถานศกึษา 
-งานประชาสัมพันธ ̂

ชุมชนมีสRวนรRวมใน
การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
รUอยละ ๘๐ 

มฐ. ๑- ๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ นางสาวกาญจนา พรมมา 

๓. โครงการรณรงค̂
ปqองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- กีฬาตUานยาเสพติด 
- ทูบีนัมเบอร̂วัน 

นักเรียนรUอยละ 
๘๕ เห็นคุณคRาใน
การพัฒนาตนเอง 

มฐ. ๑- ๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ นายนันทกรณ^ บญุทองแกUว 
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บทท่ี ๕ 
การบริหารแผนสู!การปฏิบัติ 

 
บทบาทของผู�ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหนUาท่ีของผูUท่ีเก่ียวขUองกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใหUการจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค̂และเปqาหมาย ดังนี้ 
 
๑. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหUสอดคลUองกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพUนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนบริบทและ
ความตUองการของชุมชนและทUองถ่ิน 
  ๑.๒ จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใชUจRายงบประมาณของสถานศึกษา 
  ๑.๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหUสอดคลUองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ
ตUองการของนักเรียน ชุมชน และทUองถ่ิน 
  ๑.๔ จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลUอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      และสRงเสริม
กระบวนการเรียนรูUท่ีเนUนผูUเรียนเปXนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยRางตRอเนื่อง 
  ๑.๕ ออกระเบียบ ขUอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตRาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  ๑.๖ กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  ๑.๗ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชU และจัดหา        
ผลประโยชน^จากทรัพย^สินของสถานศึกษา   
  ๑.๘ จัดใหUมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหUความรRวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนRวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตRอคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๙ สRงเสริมความเขUมแข็งใหUกับชุมชน และสรUางความสัมพันธ^กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนใน
ชุมชน และทUองถ่ิน   

๑.๑๐ปฏิบัติหนUาที่อ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดUรับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
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๒. บทบาทขงผู�บริหารสถานศึกษา 

๒.๑ บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอํานาจหนUาท่ีบริหารกิจการของ 
สถานศึกษาใหUเปXนไปตามกฎหมาย ระเบียบขUอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค̂ของสถานศึกษา 

๒.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการ 
ของสถานศึกษา 

๒.๓ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูUการพัฒนา 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

๒.๔ สRงเสริมและจัดการศึกษา ฝhกอบรมใหUกับผูUเรียนทุกกลุRมเปqาหมายท้ังในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

๒.๕ จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๖ บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย^สิน 
๒.๗ วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตRงต้ังการสRงเสริม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย   การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย   การออกจากราชการ  
การอุทธรณ̂ และรUองทุกข̂ 

๒.๘ จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขUาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขUาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๙ สRงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหUมีการพัฒนาอยRางตRอเนื่อง 
๒.๑๐ ระสานความรRวมมือกับชุมชนและทUองถ่ิน ในการระดมทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษาและใหUบริการวิชาชีพแกRชุมชน 
๒.๑๑ จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๒.๑๒ จัดระบบการดูแลชRวยเหลือผูUเรียน 
๒.๑๓ เปXนผูUแทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมท้ังท่ีไดUรับมอบอํานาจ 

สัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดUรับ ตามท่ีไดUรับมอบอํานาจ 
๒.๑๔ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวขUอง และท่ีไดUรับมอบหมาย 

  
๓. บทบาทหน�าท่ีของหัวหน�างานวิชาการ 
  ๓. ๑ บริหารงานฝnายวิชาการใหUเปXนตามนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๓.๒. กําหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมรRวมกับผูUท่ีเก่ียวขUองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดUาน
วิชาการ 

๓.๓ กําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝnายวิชาการใหUเปXนไปดUวยความเรียบรUอย 
  ๓.๔ นิเทศติดตามประเมินผล 
  ๓.๕ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรรRวมกับทุกฝnายท่ีเก่ียวขUอง กําหนดหนRวยเรียนรูU สาระการเรียนรูUและโครงสรUาง
หลักสูตรใหUเหมาะสมในรูปของคณะกรรมการ 

๓.๖ จัดใหUมีระบบควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานดUานการจัดการเรียนการสอนของครู 
  ๓.๗ ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนในแตRละปOการศึกษา ใหUเปXนไปตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน 
  ๓.๘ เปXนครูนิเทศประจําสถานศึกษา ใหUคําแนะนํา กํากับ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
  ๓.๙ พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝnายบริหารงานวิชาการรRวมกับฝnายบริหารงานงบประมาณ ฝnายบริหารงาน
บุคคล ฝnายบริหารงานท่ัวไป 
  ๓.๑๐ จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรผูUสอนของสถานศึกษา 
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 ๓.๑๑ พิจารณาตรวจสอบการจัดทํารายงานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู 
  ๓.๑๒ ควบคุม กํากับติดตามการดําเนินการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตRละปOการศึกษา
ใหUเปXนไปตามกฎกระทรวง 
 
๔. บทบาทหน�าท่ีของหัวหน�ากลุ!มสาระการเรียนรู� 
  ๔.๑จัดทําคูRมือการบริหารงานวิชาการเผยแพรRแกRบุคลากรในแตRละกลุRมสาระ 
  ๔.๒ ดําเนินการใหUบุคลากรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูUในแตRละกลุRมสาระตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูU 
  ๔.๓ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปOของฝnายบริหารงานวิชาการ 

๔.๔ กํากับ ติดตาม ดูแล ใหUคําแนะนําการสอนของครูใหUปฏิบัติงานอยRางมีประสิทธิภาพ บันทึกเปXนลาย
ลักษณ̂อักษรเสนอตRอหัวหนUาบริหาร งานฝnายวิชาการใหUทราบทุกเดือนในกรณีท่ีครูไมRสามารถมาปฏิบัติหนUาท่ีไดU เชRน 
ปnวย ลา ขาด 
  ๔.๕ รวบรวมผลการเรียนในแตRละกลุRมสาระ วิเคราะห^ขUอมูลเปรียบเทียบกับเปqาหมายของแผนงานแลUว
สรุปผลสRงไปยังหัวหนUาบริหารงานฝnายวิชาการ 
  ๔.๖ สRงเสริมแนะนําใหUครูไดUดําเนินการจัดทําขUอสอบวิเคราะห^ขUอสอบของตนเอง เพ่ือปรับปรุงแกUไขใหU
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรูU 
  ๔.๗ใหUคําแนะนําในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูUเปXนสําคัญ 
  ๔.๘จัดทําตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณารRวมกันกับคณะกรรมการฝnายวิชาการ 
  ๔.๙ สRงเสริมใหUครูไดUทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๔.๑๐ พิจารณาจัดสรรงบประมานรRวมกับหัวหนUาบริหารงานฝnายวิชาการ 
  ๔.๑๑ สRงเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแตRละกลุRมสาระใหUมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๑๒ สRงเสริม สนับสนุนใหUครูผลิตสื่อเพ่ือใชUเองและนําสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชUเพ่ือพัฒนาตนเองและ
ผูUเรียน 
  ๔.๑๓ จัดทําบัญชีชื่อแหลRงเรียนรูUและภูมิปgญญาทUองถ่ินพรUอมท้ังระบบการรักษาดูแลและการนําไปใชU 
  ๔.๑๔ สRงเสริม กํากับและติดตามการแขRงขันความเปXนทางวิชาการและความสามารถของผูUเรียน 

๔.๑๕ ปฏิบัติหนUาท่ีอ่ืน  
  
๕. บทบาทหน�าที่ของครูผู�สอน 
 บทบาท/หน�าท่ีของครูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๕.๑ สอนศิลปวิทยาให�แก!ศิษยL ซ่ึงถือเปXนหนUาท่ีสําคัญสําหรับครู ครูท่ีดีตUองทําการสอนอยRางมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาการสอนใหUสอดคลUองกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นตUองสามารถใหUบริการ
การแนะแนวในดUานการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทําและใชUสื่อการเรียนการสอนอยRางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังสามารถปรับหลักสูตร การเรียนการสอนใหUสอดคลUองกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดลUอมของ
ทUองถ่ินและ สถานการณ̂บUานเมืองในปgจจุบัน  
   ๕.๒ แนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสมให�แก!ศิษยL เพ่ือชRวยใหUศิษย^ของตนสามารถเลือกวิชาเรียนไดU
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ครูตUองคํานึงถึงสติปgญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของศิษย^ดUวย 
  ๕.๓ พัฒนาและส!งเสริมความเจริญก�าวหน�าของศิษยL โดยการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีท้ังกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  
  ๕.๔ ประเมินผลความเจริญก�าวหน�าของศิษยL เพ่ือจะไดUทราบวRา ศิษย^ไดUพัฒนาและมีความเจริญกUาวหนUา
มากนUอยเพียงใดแลUว การประเมินผลความเจริญกUาวหนUาของศิษย^ควรทําอยRางสมํ่าเสมอ  
  ๕.๕ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค!านิยมท่ีดีงามให�แก!ศิษยL เพ่ือศิษย^จะไดUเปXน
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ผูUใหญRท่ีดีของสังคมในวันหนUา  
  ๕.๖ ปกครองดูแลความทุกขLสุขของศิษยL 
  ๕.๗ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน!วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณ
ครู เพ่ือเปXนแบบอยRางท่ีดีแกRศิษย^  
  ๕.๘ ดูแลสอดส!องปcองกันภัยพิบัติมิให�บังเกิดแก!ทรัพยLสินของโรงเรียน 
  ๕.๙ ปฏิบัติงาน ทํางานในหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบหมายอย!างมีประสิทธิภาพ  
  ๕.๑๐ สร�างเสริมสมรรถภาพทางวิชาการให�แก!ตนเองอย!างสมํ่าเสมอ 
  ๕.๑๑ รักษาวินัยและประพฤติตนให�เปQนแบบอย!างท่ีดีแก!ศิษยLและบุคคลท่ัวไป 
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ป$จจัยแห!งความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายในป$จจัยแห!งความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน    ๔๔    ปBปB    ไปสู!การปฏิบัติไปสู!การปฏิบัติ  

 ในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจภายใน ๔ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕ )  ของโรงเรียน                 
จะประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปqาหมายท่ีกําหนดไวUไดUหรือไมRนั้น จําเปXนท่ีจะตUองดําเนินการกํากับติดตาม 
ประเมินผล ประกอบดUวยปgจจัยหลักดังนี้ 

๑. ความเช่ือมโยงระหว!างโรงเรียนกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  
 เม่ือโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ไดUจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปOการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เสรจ็
เรียบรUอยแลUวโรงเรียนจะตUองแจUงใหUผูUท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมโครงการตRางๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพรUอมและ
ดําเนินการใหUบรรลุ  เปqาหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด พรUอมท้ังการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปOการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
 
๒. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือใหUแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปOการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เปXนแนวทางในการนํากลยุทธ^สูRการปฏิบัติ
อยRางเปXนรูปธรรม  จึงไดUกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ การติดตามความกUาวหนUาประจําปO (Annual  review) เปXนการติดตามความกUาวหนUาของ
ตัวชี้วัดในแตRละกลยุทธ^ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเปqาหมายท่ีกําหนดอันจะนําไปสูRการ
ทบทวน ปรับปรุง แกUไขเปqาหมายและกลยุทธ^ใหUมีความเหมาะสมตRอไป 
  ๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เปXนการประเมินผลในชRวงปOแรก
ของแผน คือ เม่ือสิ้นสุดปO พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้เพ่ือทบทวนผลความกUาวหนUาและปgญหาอุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ^ 
ตัวชี้วัด เปqาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหUมีความเหมาะสม  
  ๒.๓ การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เปXนการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือสิ้นสุดปO พ.ศ. ๒๕๕๖๕ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
๓. การจัดทํารายงานประจําปB(SAR) 
 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จะตUองจัดทํารายงานประจําปOเพ่ือเปNดเผยและแสดงใหUเห็นถึงขUอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตามท่ีไดUลงมือปฏิบัติแลUว 
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-๑- 
         
 
 

คําส่ัง  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
ท่ี  ๑๘๘   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต$งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ  ๔  ป0 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
---------------------------------------------------------------- 

 กฎกระทรวง ว�าด�วย ระบบ หลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจา
นุเษกษา  ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กําหนดไว�ในข�อ ๑๔ (๒) ว�า ให�สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได�กําหนดเป<าหมาย หลักการ           การ
ส�งเสริม  สนับสนุนและร�วมพัฒนาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน�วยงานต�นสังกัด  ในการนี้เพ่ือให�  การ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ ๔ ป? (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โรงเรียนเขาดินประชานุกูล บรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไว�  จึงแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการจัดทําร$างแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ  ๔  ป0 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)    ประกอบด�วย 
๑.๑ นายปราโมทย� เพ็ชรคลเย   ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล              กรรมการ 
๑.๓ นางเสมือนใจ ทับไทร           หัวหน�าฝEายบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
๑.๔ นางสาวกาญจนา พรมมา           หัวหน�าฝEายบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 
๑.๕ นายศุภชัย ทวีสุข  หัวหน�าฝEายบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
๑.๖ นายอุดมศักด์ิ ไชยสาร   หัวหน�างานส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  กรรมการ 
     หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล         
     หัวหน�างานทะเบียนนักเรียน 
๑.๗ นางสาวสาวิตร ี อินแก�ว           หัวหน�างานแนะแนว       กรรมการ           
๑.๘ นางสาวสิรวิรรณ  ตาเร็ว           หัวหน�าพัสดุ         กรรมการ 
๑.๙ นางสาวญาณปภา  จันทร�พรหม     หัวหน�างานห�องสมุด       กรรมการ     
๑.๑๐ นายนันทกรณ� บุญทองแก�ว      หัวหน�างานระบบดูแลช�วยเหลือ      กรรมการ             

นักเรียนและกิจการนักเรียน         
    ๑.๑๑ นางสาวอุไร หนูชัยแก�ว        หัวหน�างานพัฒนาระบบเครือข�าย       กรรมการ   

และเทคโนโลยี 
    ๑.๑๒ นางสาววิชญกานต�  เงินส�ง        หัวหน�างานอนามัยโรงเรียน               กรรมการ             
    ๑.๑๓ นางสาวรัตนพร  ไชยสุวรรณ� หัวหน�างานสารบรรณ       กรรมการ 

๑.๑๔ นางภัททิยา สุขสวัสด์ิ          หัวหน�างานการเงินและบัญชี     กรรมการและเลขานุการ 
     หัวหน�าฝEายแผนและงบประมาณ        



47 

 

/มีหน�าท่ี... 
 

 มีหน6าท่ี  ๑.  ศึกษาแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาของสถานศึกษา   
                         ตามกฎกระทรวงว�าด�วยระบบ  หลักเกณฑ�  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    ๒.  รวบรวมวิเคราะห�ข�อมูลสานสนเทศเก่ียวข�อง 
        ๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นเรียน  
        ๒.๒  ผลการทดสอบ O – NET  ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
        ๒.๓  ผลการประเมินคุณภาพการภายนอก  เปรียบเทียบรอบแรก  รอบท่ี ๒  และรอบท่ี ๓ 
        ๒.๔  ข�อเสนอแนะของ สมศ. จากการประเมินภายนอกรอบท่ี ๓ 
        ๒.๕  ข�อมูลจากการนิเทศภายใน 
        ๒.๖  ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู�เรียน 
    ๓.  วิเคราะห�จุดเด�น  จุดควรพัฒนา อุปสรรค  และโอกาส (SWOT  ANALYSIS)  นําข�อมูล 

       สารสนเทศจากข�อ  ๒.๑ – ๒.๗  มาวิเคราะห�จุดเด�น  จุดควรพัฒนา  อุปสรรค  และโอกาส 
  ๔.  กําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป<าประสงค�  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕.  จัดทําร�างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๖.  นําเสนอและขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  ๗.  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 

 ๒. คณะกรรมการจัดทํารูปเล$มเอกสารร$างแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ  ๔  ป0 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)    
ประกอบด�วย 

๒.๑ นางภัททิยา        สุขสวสัด์ิ   ครู        ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางเสมือนใจ      ทับไทร            คร ู        กรรมการ 
๒.๓ นางสาวกาญจนา พรมมา  ครู        กรรมการ 
๒.๔ นายศุภชัย ทวีสุข  ครู        กรรมการ 
๒.๕ นางสาวสาวิตร ี อินแก�ว  ครู        กรรมการ 
๒.๖ นางสาวเสาวลักษณ�  ทรงสง�า ครูอัตราจ�าง       กรรมการ 
๒.๗ นางสาวสิรวิรรณ ตาเร็ว  ครู        กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘ นางสาวรัตนพร   ไชยสุวรรณ� เจ�าหน�าท่ีธุรการ       กรรมการและ 

   ผู�ช�วยเลขานุการ 
 มีหน6าท่ี  ๑.  จัดทํารูปเล�มเอกสาร   
    ๒.  เผยแพร�ให�กับผู�มีส�วนเก่ียวข�องทราบ  และสามารถนําไปบริหารจัดการศึกษาได�ต�อไป 
    ๓.  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 
  ขอให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเอาใจใส�  และเสียสละ  เพ่ือให�เกิดผล
ดีต�อทางราชการสืบไป 
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/ท้ังนี้... 

  ท้ังนี้ ต้ังแต� บัดนี้เปZนต�นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
                 (นายปราโมทย�  เพ็ชรคล�าย) 
                  ผู�อํานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
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การให�ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนกลยุทธL ปBการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
****************************** 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี  ๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได�พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา        
ปBการศึกษา๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี  แล�ว  

เห็นชอบให�ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปBการศึกษา ๒๕๖๒– ๒๕๖๕ ได� 

 

  (ลงช่ือ) ........................................................ 

         (นายวาสนา ซ่ือตรง) 
                        ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 
 


