
 

 

 

  

 

 
 
 
  
 



 

 

 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 

*********************** 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนน้้ารอบวิทยา ครั้งที่ ...../ 2562 เมื่อวันที่         
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2565)
ของโรงเรียนน้้ารอบวิทยาแล้วมีความเหมาะสมดี 

เห็นชอบให้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 
    
        
 
 

ลงชื่อ 
                (นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
  



 

 

 

 

ค าน า 

 การวางแผนการบริหารงานเป็นกระบวนการก้าหนดแนวทางอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การด้าเนินงาน มีระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
ประสบความส้าเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบ ควบคุมการท้างาน และ
ก้าหนดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  

โรงเรียนน้้ารอบวิทยา มีเปูาหมายที่ส้าคัญคือการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร จึงต้องตระหนักถึงความส้าคัญของการวางแผนตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
 จากการระดมพลังสมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มาซึ่งเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
คุณภาพการการศึกษาระยะ 4 ปี จะเป็นแนวทางในการน้ากลยุทธ์ สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 

                     โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร        ก 
ค าน า           ข 
ส่วนที่ 1   นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              นโยบายของรัฐบาล : ด้านการศึกษา  

    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564)   
    จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    นโยบายส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     
ส่วนที่ 2   สภาพทั่วไป 
    สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ส่วนที่ 3   ทิศทางของสถานศึกษา       14 
    วิสัยทัศน์ 
    พันธกิจ 
    เปูาประสงค์ 
    อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 
    เปูาหมายนักเรียน และงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 4   การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล     18 
ส่วนที่ 5   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ภาคผนวก          29 

   - ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 
   - ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ 
   - ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  

 

 

 



 

 

 

 

บทสรุป 
การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนน้้ารอบวิทยาได้ให้ความส้าคัญกับกระบวนการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลังสมองของบุคลากรที่เป็น
ก้าลังส้าคัญของของโรงเรียนในอนาคต มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกระแส Thailand 4.0 รวมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคต  

โรงเรียนได้ตระหนักถึงการวางแผน การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ขึ้น 
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาโรงเรียน และกรอบแผนหรือนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ โดย
ทิศทางของการพัฒนาของโรงเรียนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาการศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  

จากการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมา มีการด้าเนินการโดยการน้ากรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มาท้าการวิเคราะห์ตามประเด็นพิจารณา ก้าหนดเป็นค่าเปูาหมาย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป  

ส้าหรับการก้ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความส้าเร็จขององค์กรนั้น 
โรงเรียน มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข ทุกปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้
การด้าเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับ
วิสัยทัศน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
   4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
   4.7 ท้านุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
   4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
   4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 
   4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี 
 1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
  นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
   3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   3.6 จัดระเบียบสังคม 
  นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
   5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
   5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
  นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 



 

 

 

 

   6.8 แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และ
ปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
   6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
   6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 
   7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
   7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
   8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
   9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย 
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่ 
 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 



 

 

 

 

  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) วางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
 1. ก้าลังคนมีทักษะที่ส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
  
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ้า เป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที ่
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาฐานขอ้มูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



 

 

 

 

 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ้าและน้าสิ่งที่จ้าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส้าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส้านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง 
กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ต้าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑม์ีครูประจ้าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก้าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
กลยุทธ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
 2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ้าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 2.4 สร้างขวัญก้าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิม
จ้านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
กลยุทธ์ 
 3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนสาขาท่ีจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล 
 3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 3.5 เสริมสร้างความเขม้แข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 
กลยุทธ์ 
 4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล 
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น้ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ้านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
กลยุทธ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้้าสร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน 
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 

1.ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
     1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

           โรงเรียนน้้ารอบวิทยา  ตั้ งอยู่ เลขที่  45 หมู่ที่  5 ต้าบลน้้ ารอบ อ้าเภอพุนพิน                
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84130  โทรศัพท์  077 963 767 โทรสาร  -  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
 มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 
  ต้าบลน้้ารอบ  อ้าเภอพุนพิน             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ต้าบลบางงอน  อ้าเภอพุนพิน            จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ต้าบลหนองไทร    อ้าเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (ต้าบลหนองไทรบางส่วน) 
 

1.2 ประวัติโรงเรียน 
 พ.ศ. 2521  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2521  มีคณะกรรมการสภาต้าบลน้้ารอบ โดย
การน้าของนายเพ่ิม  บุญแทน  ก้านันต้าบลน้้ารอบ  ได้เสนอจัดตั้งสภาต้าบลน้้ารอบ  ได้ด้าเนินการก่อสร้าง
อาคารอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี    เป็นเงิน 22,032 บาท   โรงเรียนได้เปิดท้าการสอน เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551 มีครูรุ่นแรก 9 คน นักการ  1  คน  ห้องเรียน 2 ห้องเรียน   นักเรียน จ้านวน 89 คน 
โดยมี นายวิจารณ์  คุ้มไทย  เป็นผู้บริหารคนแรก  

ปัจจุบันโรงเรียนน้้ารอบวิทยาได้เปิดท้าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช 2551(2533) มี นักเรียน 88 คน จ้านวน 6 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 19 คน 
มี นายพีรพงษ์  ทรรพคช เป็นผู้อ้านวยการโรงเรียน 

1.3 แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ชื่อ     โรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
อักษรย่อ    น.ว. 
ตราประจ าโรงเรียน    
 
 
 
 
คติพจน์ของโรงเรียน   ปญญา  นราน้  รตน้  ปัญญาย่อมเป็นรัตนของนรชน 
ปรัชญาของโรงเรียน   รักงาน  รักเวลา  รักหน้าที่ 
สีประจ าโรงเรียน    ม่วง – เหลือง 
ท้าเนียบผู้อ้านวยการโรงเรียน 

1. นายวิจารณ์ คุ้มไทย  1 กรกฎาคม 2521 – 23 พฤษภาคม 2526 
2. นายสมคิด ขวัญพุฒ  24 พฤษภาคม 2526 – 6 มีนาคม 2529 
3. นายเสนอ ประดิษฐ์ 7 มีนาคม 2529 – 30 กันยายน 2542 
4. นายวัชรินทร์ นวลวัฒน ์ 1 ตุลาคม 2542 – 22 มีนาคม 2543 
5. นายโวหาร สอนสง  23 มีนาคม 2543 – 30 กันยายน 2548 
6. นายวัชรินทร์ นวลวัฒน ์ 1 ตุลาคม 2548 – 15 พฤษภาคม 2549 
7. นายธรรมรงค์ วงศ์อินทร์ 16 พฤษภาคม 2549 – 30 กันยายน 2554 
8. นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร 17 พฤศจิกายน 2554 – 17 พฤศจิกายน 2557 
9. นายโสภณ ทองจิตร  18 พฤษภาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2561 
10. นายพีรพงษ์ ทรรพคช 16 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน 

  
3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียน นายพีรพงษ์  ทรรพคช ต้าแหน่งผู้อ้านวยการ วุฒิการศึกษาบริหารการศึกษา ได้
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารดังนี้ 
 1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายบริหารงานวิชาการ 
 2. นายภัสกร  ชูส่งแสง  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 3. นางเพชรี  เพชรน้อย หัวหน้าฝุายบริหารงานงบประมาณ 
 4. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
 5. นางสาวอุษา  มากอินทร์ หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 11 6 17 17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 9 7 16 16 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 9 7 16 16 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 8 7 15 15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 5 10 15 15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 3 6 9 9 

 6 45 43 88  

4.1 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาเหตุและระดับชั้น 

ประเภท 
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม ม.

ต้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

รวม ม.
ปลาย 

รวม
ทั้งสิ้น 

ปัญหาการปรับตัว          

สมรส          

ต้องคดี          

เจ็บปุวย          

หาเลี้ยงครอบครัว          

ย้ายตามผู้ปกครอง          

ฐานะทางเศรษฐกิจ          

ปัญหาครอบครัว          

รวม          

จ านวนนักเรียน ปี กศ 2561          

คิดเป็นร้อยละ          

4.2 จ านวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 16 16 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 9 9 100.00 



 

 

 

 

4.3 โครงสร้างบริหารงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ้านวยการ 1 - - - 1 44 3 

ครูประจ้าการ 5 6 - 9 2 42 10 

ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 26 3 

ลูกจ้างประจ้า  1 - 1 - 55 9 

นักการภารโรง - 1 1 - - 43 4 

พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 29 3 

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 - - 1 - 61 40 

รวม 
8 10 1 12 3   

19 

 
 4.5 อาคารสถานที่     โรงเรียนมีเนื้อท่ีทั้งหมด 45 ไร่ 90 ตารางวา 

รายการ จ านวน 

1.อาคาร 216 ค. 1 หลัง 
2.อาคารชั่วคราว 2 หลัง (ใช้เป็นโรงอาหาร) 
3.อาคารโรงฝึกงาน 2 หน่วย 
4.ถังเก็บน้้าฝน 2 ชุด 
5.หอถังประปา 1 ชุด 
6.ห้องน้้านักเรียนชาย 6 ที ่ 1 หลัง (ช้ารุด) 
7.ห้องน้้านักเรียนหญิง 6 ที่ 1 หลัง (เปลี่ยนเป็นห้องน้้าชาย ปี 2552) 
8.สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 
9.สนามบาสเกตบอล 1 สนาม (ช้ารุด) 
10.สนามตะกร้อ 1 สนาม 
11.ห้องน้้าหญิง 4 ที่ 1 หลัง 
12. ลานอเนกประสงค์ 1 ลาน 
13. บ้านพักครู 5 หลัง 

 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่  3 

ทิศทางของสถานศึกษา 
  โรงเรียนน้้ารอบวิทยาได้ร่วมกันก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์ ลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักของโรงเรียนน้้ารอบวิทยา ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“โรงเรียนน้้ารอบวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา เชิดชูคุณธรรม         
มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ   (Mission) 
1. พัฒนาระบบองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมน้าความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนันสนุนการ

บริหารจัดการ 
5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เป้าหมาย (Goals) 
           1. มีมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการ และมาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่สังคม และประเทศชาติต้องการ 
  3. มีระบบการบริหาร จัดการ กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
อัตลักษณ์ (Identity)     
  “ มีสัมมาคารวะ ” 
เอกลักษณ์(Uniqueness)    

“ ร่วมรักษ์สืบสานดนตรีไทย ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรอบกลยุทธ์กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็น พิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค้านวณ 

1 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค้านวณ 

80.00 82.00 85.00 87.00 90.00 95.00 1. ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนและคิดค้านวณ  
 

2 .  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิ ด อย่ า ง มี วิ จ า รณญาณ 
อภิ ป ร าย  แลก เปลี่ ยนคว า ม
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

70.00 72.00 75.00 78.00 80.00 85.00 

3. มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

3 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

50.00 55.00 57.00 57.00 60.00 65.00 

4.  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

4. ร้ อยละของผู้ เ รี ยนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  

60.00 66.00 70.00 75.00 80.00 85.00 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม  
 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก าร เ รี ย นต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

50.00 55.00 56.00 60.00 65.00 65.00 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร  
 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 



 

 

 

 

ประเด็น พิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

70.00 72.00 75.00 77.00 80.00 85.00 4. ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม 
 

8. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

3. ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

70.00 72.00 75.00 80.00 85.00 90.00 

9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

75.00 78.00 78.00 82.00 85.00 90.00 

10. สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

64.00 65.00 70.00 80.00 80.00 90.00 5. ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม  

11. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนด
ชัดเจน 

11. ร้อยละของการมีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี 6 ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการ  
 

12 .  มี ร ะบบบริ ห า ร จั ด ก า ร
คุณภาพของสถานศึกษา 

12. ร้อยละของมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี 

13. ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

13. ร้อยละของการดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี 

14. พัฒนาครูและบุคลกรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

14. ร้อยละของการพัฒนาครูและบุ
คลกรให้มีความเชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 



 

 

 

 

ประเด็น พิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

15 .  จั ดสภ าพแวดล้ อมทา ง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

1 5 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ด ี ด ี ด ี ดีเลิศ 

1 6 . จั ด ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

16 .  ร้ อยละของการจั ด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ด ี ด ี ดี 

1 7 .  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

17. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

65.00 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 7 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นสา้คัญ  
 

18. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1 8 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

65.00 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 

19. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

19. ร้อยละของการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

65.00 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 

20 .  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

20. ร้อยละของการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน 

65.00 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 

21. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา

2 1 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

65.00 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 



 

 

 

 

ประเด็น พิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ 

1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีไทย 
3 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีสากล 
3 ส่งเสริมทักษะพิเศษด้านศิลปะ 
4 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

25,000 
 

26,000 27,000 28,000 นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นายณัฎฐพงค์ 
นางสาวอุษา 
นายภัสกร 

      
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์ 

1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
2 กิจกรรมวันส้าคัญ 
3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

12,000 14,000 16,000 
 

18,000 นายธรรมรัตน์ 
นายธรรมรัตน์ 
นายชาตรี 

      
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
นายชาตรี ชูโลก 

1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
2 กิจกรรมลูกเสือ/น.ศ.ท. 
3 สภานักเรียน 
4 ส่งเสริมทักษะในการท้างานการประกอบ
อาชีพสุจริต 
5 เศรษฐกิจพอเพียง 
6 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

35,500 36,500 37,500 
 

38,500 นายชาตรี 
นายขาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 

      



 

 

 

 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
62 

งบประมาณ 
63 

งบประมาณ 
64 

งบประมาณ 
65 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
นางสาววราภรณ์  สงวน
เกียรติ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ 
3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
4 นิเทศภายใน 
5 ชุมนุม 
6 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 1 คน 
7 ภาษาอังกฤษประจ้าวัน 
8 สอนซ่อม เสริมความรู้วิชาการ 
9 พัฒนาการเรียนการสอน 

136,000 
 

140,000 145,000 150,000 นางสาววราภรณ ์
นางสาววราภรณ ์
นางสาววราภรณ ์
นางสาววราภรณ ์
นายชาตร ี
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาววราภรณ ์
นางสาววราภรณ ์
 

      

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
นางสาวรัติยากร  เอกรัตน์ 

1 จัดปูายนิเทศ 
2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5 ทัศนศึกษา 
6 ห้องสมุด 
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 

51,000 52,000 53,000 54,000 นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร 
นายชาตรี 
นายกิตติ 
นางสาวรัติยากร 
 
 

      



 

 

 

 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
62 

งบประมาณ 
63 

งบประมาณ 
64 

งบประมาณ 
65 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

จิตอาสา 
นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง 

1 ต้นไม้แห่งความดี 
2 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
3 Big Cleaning Day 
4 อาสาพัฒนาชุมชน 

5,000 6,000 7,000 8,000 นายญาณวัฒน์ 
นายญาณวัฒน์ 
นายญาณวัฒน์ 
นายญาณวัฒน์ 

      
ชุมชนสัมพันธ์ 
นายชาตรี  ชูโลก 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3 ศิษย์เก่า 
4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

11,000* 
- 
- 

3,000 

11,000* 
- 
- 

3,000 

11,000* 
- 
- 

3,000 

11,000* 
- 
- 

3,000 

นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายวีระศักดิ์ 
นายอับดุลเลาะ 

  3,000 3,000 3,000 3,000  
เปิดบ้าน 
นางสาววราภรณ์  สงวน
เกียรติ 

กิจกรรมเปิดบ้าน น.ว 5,000 5,000 5,000 5,000 นางสาววราภรณ์ 

 5,000 5,000 5,000 5,000  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี 
นายธรรมรัตน์  นิลพัฒน์ 

1. กีฬาภายใน/ภายนอก 
2. ปรับห้องพยาบาล 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
5. ทดสอบสมรรถภาพ 
6. อย.น้อย 

20,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

20,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

20,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

20,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 

 21,000  21,000 21,000  
พัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 
นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ 

1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งานประปา/น้้าดื่ม 
   งานระบบไฟฟูา 
   งานซ่อมฯ 
2 ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ 
3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน 

 
13,000 
5,000 

- 
20,000 
5,000 

 
13,000 
5,000 

- 
20,000 
5,000 

 
13,000 
5,000 

- 
20,000 
5,000 

 
13,000 
5,000 

- 
20,000 
5,000 

นายอับดุลเลาะ 
 
 
 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 

 43,000  43,000 43,000  
โรงเรียนสีขาว 
นางสาวกัณฐิกา หนูแก้ว 

1 วันงดสูบบุหรี่โลก 4,000 4,000 4,000 4,000 นางสาวกณัฐิกา 

 4,000  4,000 4,000  
โรงเรียนปลอดขยะ Zero 1 กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ขยะ 

2 กิจกรรม คัดแยกขยะ 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 

1,000 
1,000 

1,000 
1,000 

นางสาวสูไหวดา 



 

 

 

 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
Waste 
นางสาวสูไหวดา สันนก 
 

3 กิจกรรม การใช้ซ้้า 
4 กิจกรรม การลดใช้ถุง 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  2,000 2,000 2,000 2,000  
โรงเรียนคาร์บอนต่ า 
นางสาวณิชมน ชีช้าง 

1 ห้องเรียนสีเขียว 1,500 1,500 1,500 1,500 นางสาวณิชมน 

 1,500 1,500 1,500 1,500  
 
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

บริหารจัดการศึกษา 
นางเพชรี  เพชรน้อย 

1 ค่าสาธารณูปโภค 
2 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 
3 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 
4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
5 การบริหารงาน  

- วิชาการ 
- ทะเบียนวัดผล 

6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ 
7 พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

70,000 
2,000 

16,867.76* 
1,500 

 
37,000 
3,000 
1,000 
1,500 

70,000 
2,000 

16,867.76* 
1,500 

 
38,000 
3,000 
1,000 
1,500 

70,000 
2,000 

16,867.76* 
1,500 

 
39,000 
3,000 
1,000 
1,500 

70,000 
2,000 

16,867.76* 
1,500 

 
407,000 

3,000 
1,000 
1,500 

นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
 
นางสาววราภรณ ์
นางสาวณิชมน 
นายอับดุลเลาะ 
นายกิตติ 



 

 

 

 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

* เงินรายได้สถานศึกษา 132,867.76 133,867.76 134,867.76 135,867.76  
 
กลุ่มบริหารบุคคล 

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ครูคุณภาพ 
นางสาวนิศากร สิทธิ
ผล 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดหาครูผู้สอน 
3 เชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ 
4 การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
5 การวิจัยพัฒนาการรียนรู้ 
6 พัฒนาการใช้ ICT 
7 พัฒนาการเรียนการสอน DLIT 
8 การสอนแบบโครงงาน 
9 การออกแบบ/วิเคราะห์เครื่องมือประเมินผล 
10 การจัดท้าแฟูมผลงาน 
11 พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ “ครูแกนน้า” Boot 
Camp 

43,000 
203,500* 

2,000 
- 
 

- 
11,967 

- 
- 
- 
 

- 
- 

53,000 
203,500* 

2,000 
- 
 

- 
11,967 

- 
- 
- 
 

- 
- 

63,000 
203,500* 

2,000 
- 
 

- 
11,967 

- 
- 
- 
 

- 
- 

73,000 
203,500* 

2,000 
- 
 

- 
11,967 

- 
- 
- 
 

- 
- 

นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวสูไหวดา 
 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวรัติยากร 
นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 
 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 

*เงินระดมทรัพย์ 270,500 280,500 290,500 300,500  
 



 

 

 

 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
งบประมาณ 

62 
งบประมาณ 

63 
งบประมาณ 

64 
งบประมาณ 

65 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวอุษา มากอินทร์ 

1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3 จัดหาทุนการศึกษา 
4 ประชุมผู้ปกครอง 
5 รายงานข้อมูลนักเรียนประจ้าวัน 

3,000 
2,000 
2,000 
1,000 

500 

3,000 
2,000 
2,000 
1,000 

500 

3,000 
2,000 
2,000 
1,000 

500 

3,000 
2,000 
2,000 
1,000 

500 

นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 

 8,500 9,500 10,500 11,500  
 
 
เป้าหมายนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2565 

ปี ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 รวม ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 รวม ทัง้หมด 
2562 17 16 16 49 16 15 9 40 89 
2563 18 17 16 51 17 16 15 48 99 
2564 19 18 17 54 18 17 16 51 105 
2565 20 19 18 57 19 18 17 54 111 



 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาตามความเห็นการประเมินรอบท่ี 3 โดย สมศ. 
ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เรียนควรได้รับค้าปรึกษาและการแนะน้าอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด ด้วยกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอย่าง
เป็นรูปธรรมให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เวลาว่างท้าอาชีพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและสิ่งมอมเมา 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม             สุข
ภาวะท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษาควรมีการก้าหนดและด้าเนินงานโครงการที่ต่อต้านยาเสพ
ติดโดยตรงเพ่ิมจากโครงการเดิม และด้าเนินควบคู่กับโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาและ พัฒนาให้เป็น
แบบอย่างในการแก้ปัญหาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง 

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านอย่างสม่้าเสมอเพ่ือสร้าง
นิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายต่อเนื่องให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุก และสุขในการอ่านเช่น จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา แข่งขัน
การเปิดพจนานุกรม การเล่าเรื่องข่าวประจ้าวัน และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 คิดเป็น ท าเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยการท้า
โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน และเป็นประเภทโครงงาน
ตามลักษณะธรรมชาติวิชา ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท คือ โครงงานประเภท
ทดลอง โครงงานประเภทส้ารวจ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานทฤษฎี 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในทุก
กลุ่ มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เช่น 
การสอนแบบโครงงาน รายงาน และการแสวงหาผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการทั้ง
ในสาระการเรียนรู้และข้ามสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 



 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ครูมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญที่ดี
อยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการน้าผลจากการ
เข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนของครู ผลจากการประเมินแผนการ
จัดการสอน และผลจากการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุก
ภาคการศึกษา ไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และครูควรน้าผลจากการ
วัดผลประเมินผลและบันทึกหลังสอนมาวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุ และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน และจัดท้าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทุกคน 

โครงการครูคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะกรรมการ
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการเพ่ือแบ่งเบาภาระและ
เพ่ือให้เกิด มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน คลอคลุมพ้ืนที่มากขึ้น 
 
 

โครงการบริหารจัดการ 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในดีอยู่แล้ว เพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรจัดท้าทะเบียนคุมเอกสาร
และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบชัดเจนแก่การน้าไปใช้ ซึ่งอาจจัดเก็บ /
ควบคุมเป็นรายกลุ่มงานหรือรายมาตรฐานก็ได้ สิ้นปีการศึกษามีการตรวจสอบ
และจ้าหน่ายเอกสาร 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนด้าน “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่เด่นชัดอยู่แล้ว สถานศึกษาจึงควรธ้ารง 
รักษาผลการด้าเนินงานดังกล่าวให้ยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอก
รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 



 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่เด่นชัดอยู่แล้ว เพ่ือความยั่งยืน สถานศึกษาควร
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคนและขยายผลสู่ชุมชน 

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผลการด้าเนินโครงการพิเศษยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 

โรงเรียนประชารัฐ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษาระดับ
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        สถานศึกษามีผลการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือความเป็นเลิศ 
สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ สวนผลไม้ พฤกษศาสตร์ และ
ธนาคารต้นไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการก้าหนดให้มี
โครงการรองรับและมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน องค์กรภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โครงการครูคุณภาพ 

โครงการบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การก ากับติดตาม ประเมนิ และรายงานผล 
เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด ควรมีการสร้าง

เครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด้าเนินงาน ดังนี้  
1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่างและจัดทา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  
2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก้าหนดบุคคลหรือคณะบุคคลร่วม

รับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์  
3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทาแผนการด้าเนินงานตามแผนและ

การประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู  
4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบสาระส้าคัญอย่างง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพ

แนวทางการด้าเนินงานที่ชัดเจน  
5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการ 

กิจกรรมหลัก เปูาหมายและตัวชี้วัดความส้าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง  
6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนาแผนสู่การปฏิบัติ  
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนาและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน  
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รายปีเสมอ  
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด และมีความเป็นผู้น้าที่จะน้า

โรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการทางานอย่าง
ง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่กาหนดไว้ในแผน  
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในแผน  
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามที่
ก้าหนดไว้ในแผน  

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  
13.1. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ในแต่ละปีเป็นการดาเนินการ

โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเพ่ือประเมินแผนตามตัวชี้วัดที่ก้าหนด พร้อมบริบทต่าง ๆ นา
เสนอหัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา เพ่ือนาเข้าแจ้งที่ประชุมคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขต่อ  

13.2. การประเมินระยะครึ่งแผนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการของทั้ง 2 
ปี พร้อมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือ
ทบทวนความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมหากมีความจาเป็น ดาเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝุาย  

13.3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี เมื่อสิ้นสุด
แผนในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี โดยใช้



 

 

 

 

หลักการมีส่วนร่วมของหลายฝุายที่เก่ียวข้อง และเพ่ือประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนรวมถึงการขยายสู่การวางแผนในระยะ
ต่อไปด้วย  
นอกจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ในแต่ละปี โรงเรียนจะต้องทารายงาน

ประจาปีที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบด้วย  
 
การรายงาน  

1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก้าหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ได้รายงานสรุปผล
การดาเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน  

2. โรงเรียนจัดท้ารายงานประจาปีเพื่อรายงานภาพรวม การดาเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผล
สาเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการผลผลิต และสิ่งที่โรงเรียนจะดาเนินการต่อไป  

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( SAR )   ทุกปีการศึกษา
เพ่ือรายงานต่อต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) มีสองส่วนคือ  
1. สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S )และจุดอ่อน (Weakness: W)  
ของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้  

1. ด้านโครงสร้าง (Structure) :S1  
2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) :S2  
3. ด้านระบบในการดาเนินงานขององค์กร (Systems) :S3  
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) :S4  
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) :S5  
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) :S6  
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) :S7  

2. สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาส(Opportunities: O) และอุปสรรค(Threat: T)  
โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้  

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors)  
2. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and legal factor : P )  
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ( Economic factor : E )  
4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Socio – cultural factor : S )  
5 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ( Technological factor : T ) 

 
ตารางวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
น.น. 

คะแนนรวม 
เท่ากับ 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป โอกาส 

(1-5) 
อุปสรรค 

(1-5) 
โอกาส อุปสรรค 

C 0.22 4.75 4.10 1.05 0.90 0.14 
P 0.15 4.00 2.87 0.60 0.43 0.17 
E 0.15 3.40 4.60 0.51 0.69 -0.18 
S 0.24 4.00 3.07 0.96 0.74 0.22 
T 0.24 4.00 2.00 0.96 0.48 0.48 

สรุป 4.08 3.24  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.84 

ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษามากท่ีสุด(+4.75 ) ปัจจัยด้านลูกค้าและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค        
(-4.60 ) ด้านด้านเศรษฐกิจ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค (-0.84 ) ซึ่งเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา



 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 

ปัจจัยภายใน 
น.น. 

คะแนนรวม 
เท่ากับ 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป จุดแข็ง 

(1-5) 
จุดอ่อน 
(1-5) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 0.18 3.20 4.00 0.58 0.72 -0.14 
S2 0.22 3.53 2.90 0.78 0.64 0.14 
S3 0.16 3.80 3.27 0.61 0.52 0.09 
S4 0.13 4.00 2.70 0.52 0.35 0.17 
S5 0.11 4.00 3.60 0.44 0.40 0.04 
S6 0.10 4.30 4.00 0.43 0.40 0.03 
S7 0.10 4.00 4.00 3.35 3.03 0.32 

สรุป 3.35 3.03 
เฉลี่ยปจัจัยภายใน +0.65 

ปัจจัยภายใน ที่เป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษา(+4.30 ) ได้แก่ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
องค์กร สาหรับปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (-4.00 ) มากที่สุดก็คือด้านโครงสร้าง และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก
ในองค์กร และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภายใน มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน (+0.65 ) ซึ่งเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปัจจัย
ภายใน 

น.น. 
คะแนน

รวม 
เท่ากับ 

1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
ปัจจัย
ภายใน 

น.น. 
คะแนน

รวม 
เท่ากับ 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป โอกาส 
(1-5) 

อุปสรรค 
(1-5) 

โอกาส อุปสรรค 
จุด
แข็ง 
(1-5) 

จุดอ่อน 
(1-5) 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

C 0.22 4.75 4.10 1.05 0.90 0.14 S1 0.18 3.20 4.00 0.58 0.72 -0.14 
P 0.15 4.00 2.87 0.60 0.43 0.17 S2 0.22 3.53 2.90 0.78 0.64 0.14 
E 0.15 3.40 4.60 0.51 0.69 -0.18 S3 0.16 3.80 3.27 0.61 0.52 0.09 
S 0.24 4.00 3.07 0.96 0.74 0.22 S4 0.13 4.00 2.70 0.52 0.35 0.17 
T 0.24 4.00 2.00 0.96 0.48 0.48 S5 0.11 4.00 3.60 0.44 0.40 0.04 

       S6 0.10 4.30 4.00 0.43 0.40 0.03 

       S7 0.10 4.00 4.00 3.35 3.03 0.32 

สรุป 4.08 3.24  สรุป 3.35 3.03 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.84   เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.65 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก เอื้อต่อการจัดการศึกษา  
โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านจ้านวนนักเรียนมีมาก ผู้ปกครองให้ความส้าคัญและให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี นักเรียนในเกณฑ์เข้าเรียนมีมาก นโยบายต้นสังกัดมีการก้าหนดแนวการปฏิบัติงาน ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่าง
สงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผู้น้าชุมชนมองเห็นความส้าคัญของการศึกษา  
 
ปัจจัยภายใน เอื้อต่อการจัดการศึกษา  

สถานศึกษามีการก้าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน มีคู่มือการบริหารงานที่ชัดเจน ความร่วมมือของ
บุคลากรเข้มแข็ง มีการประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์และและเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก้าหนดไว้ บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดการเรียนการสอนได้รับความสนใจจากนักเรียน ครูมีจิตส้านึกในความเป็นครู ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ต้องอาศัยค้าสั่ง มีการท้างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้บริหารเป็นผู้น้าในการ
ท้างาน และเป็นแบบอย่างที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
ที่     / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 
----------------------------------- 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี เป็นการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (พ.ศ. 2562-2565 ) โดย
ค้านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายผลผลิตและกลยุทธ์ของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งนาไปใช้กับการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนให้การพัฒนาการศึกษาได้บรรลุเปูาหมายในแต่ละผลผลิต
อย่างคุ้มค่าต่อไป  

เพ่ือให้การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้
บุคลากรภายในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 
4 ป ีดังรายชื่อต่อไปนี้ 

   
1. นายภัสกร  ชูส่งแสง  ต้าแหน่ง ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางเพชรี  เพชรน้อย ต้าแหน่ง ครู  กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ ต้าแหน่ง ครู  กรรมการ 
4. นางสาวอุษา  มากอินทร์ ต้าแหน่ง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวนิศากร สิทธิผล  ต้าแหน่ง ครู  กรรมการ 
6. นายอับดุลเลาะ  ดาระเซาะ ต้าแหน่ง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความรับผิดชอบเกิดดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  

    
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 

 (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
 ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 

 
 


