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ปีการศึกษา 2563-2566 

แผนพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 



2 

 

ค ำน ำ 

 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ รัฐบาล
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน และให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น   โดยจัดท า
เป็นแผนสี่ปี  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖6) โดย
ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ รวมถึงใช้เป็นกรอบในการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1  ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1  ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ระยะเวลา ๔ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6) ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป  
  
 
      
                        (นายสนอง  ศิลปกุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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สำรบัญ 
 
เรื่อง  หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ ๑-๑๔ 
 สภาพทั่วไป ๑ 
 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา ๔ 
 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ๖ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ๗ 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ๘ 
ส่วนที่ ๒ กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียน ๑๕-๑๙ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๑๕ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ๒๐-๒๕ 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
      วิสัยทัศน์ ๒๐ 
      อัตลักษณ์ ๒๑ 
      เอกลักษณ์ ๒๑ 
      พันธกิจ ๒๑ 
      เป้าประสงค์ ๒๑ 
      กลยุทธ์ ๒๒ 
      จุดเน้นเชิงนโยบาย ๒๕ 
ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน ๒๖-๔๕ 
 การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  กลยุทธ์ริเริม่  แนวทางสู่การปฏิบัติของ 

    กลยุทธ์ริเริ่ม  โครงการ/กิจกรรม   และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
๒๖ 

 ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖6 

๓๗ 

ส่วนที่ ๕ กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ๔๖-๔๗ 
 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ๔๖ 
 เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติ ๔๗ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ๔๗ 
 ภำคผนวก ๔๘-๕๗ 
 ภาพกิจกรรมการประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ๔๙ 
 ค าสั่งที่ ๑๗๒/๒๕๖3 ๕๐ 
 คณะท างาน ๕๗ 
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1.ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  
๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๒ ๐๐๖๑  โทรสาร ๐ ๗๗๖๒ ๐๐๖๒  E–Mail ktlp.tg@gmail.com  Website 
http://www.khaotalupit.ac.th/ 
        เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่  ๑ -  มัธยมศึกษาปีที่  ๖ เนื้ อที่  ๓๕  ไร่  เขต พ้ืนที่บริการของโรงเรียน   
ต าบลเขาทะลุ หมู่ที่ ๑ – ๑๑, ต าบลเขาค่าย หมู่ที่ ๑ - ๑๓, ต าบลทุ่งระยะ หมู่ที่ ๑๑, ต าบลนาสัก หมู่ที่ ๑๐  และ
ต าบลละอุ่น (จังหวัดระนอง 
2.ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
        นายสนอง   ศิลปกุล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   

 ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

           นางเกษร  ศิลปกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   
           ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2560 

  
3. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาทะลุ  อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ มีพ้ืนที่ ๓๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ อยู่ติดกับวัดและอนามัยเขาทะลุ เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๔  โดยกรม
สามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายยืนยง กลิ่นรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
เขาทะลุพิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านเขาทะลุ สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอ
สวี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน จ านวน ๗๗ คน 

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายส ารวจ  ถนอมศักดิ์ อาจารย์ ๒ โรงเรียน 
ชลธารวิทยาซึ่งรักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยาให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน  
เขาทะลุพิทยาคมแต่เนื่องจากไม่มีข้าราชการครูมาปฏิบัติงานประจ าที่โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียน สวี
วิทยา โรงเรียนนาสักวิทยา โรงเรียนชลธารวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนศรียาภัย 
โรงเรียนด่านสวี ตลอดจนโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่บริการส่งครู – อาจารย์มาช่วยสอนนักเรียนซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ครู - อาจารย์ได้มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จ านวน ๕ คนเป็นหญิง ๒ ชาย ๓ คนและอัตราว่าง ๑ ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังสถานที่ของโรงเรียนโดยมีอาคารเรียนชั่วคราว  
๑ หลังซึ่งได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และโรงเรียนท่าข้าม โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา โรงเรียนด่านสวีวิทยาให้ยืม
ครุภัณฑ ์- โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน เครื่องพิมพ์ดีด และเต็นท์ส าหรับใช้เป็นโรงอาหารและได้พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาจนถึง

ส่วนที่  ๑   บทน ำ 

สภาพทั่วไป 
 

mailto:ktlp.tg@gmail.com
http://www.khaotalupit.ac.th/
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ปัจจุบันด้วยความร่วมมือของชุมชน คณะครูและนักเรียน ค าขวัญโรงเรียน คือ “ประพฤติดี  เรียนเด่น  เน้นกีฬา  
พัฒนาชุมชน” 

ปัจจุบัน นายสนอง  ศิลปกุล เป็นผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการ 1 คน ข้าราชการครู 19 คน พนักงาน
ราชการ 1 ครูวิกฤต 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  ครูอัตราจ้าง 2  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   
 จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จ านวน 299 คน 
 
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  
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แผนที่ โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   (google Map) โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 

 
 
 

1. สนามฟุตบอล 
2. อาคารเรียน 216 ล (อาคารอินทนิล) 
3. สนามกีฬาอเนกประสงค์ (ลานเข้าแถว)      
4. อาคารเบ็ดเสร็จ ข  ( อาคารส านักงาน) 
5. ห้องน้ าหญิง หลังที่ 1 จ านวน 6 ที่ 
6. ห้องน้ าหญิง หลังที่ 2 จ านวน 6 ที่ 
7. อาคารเบ็ดเสร็จ ก (อาคารศรีตรัง) 
8. อาคารช่าง 
9. บ้านพักนักเรียน 
10. แนวภูเขาภายในโรงเรียน 
11. สระน้ า ขนาด 5 ไร่ 
12. สวนปาล์ม 6 ไร่  
13. โรงอาหาร 

    เสาธง 
   บ้านพักครู 5 หลัง 
   บ้านพักรับรอง (ผู้บริหาร) 
   อาคารกรองน้ าบาดาล 
   ห้องน้ าชาย 6 ที่            
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7. Master Plan โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 

 
 

1. สนามฟุตบอล 
2. อาคารเรียน 216 ล (อาคารอินทนิล) 
3. สนามกีฬาอเนกประสงค์ (ลานเข้าแถว)      
4. อาคารเบ็ดเสร็จ ข  ( อาคารส านักงาน) 
5. ห้องน้ าหญิง หลังที่ 1 จ านวน 6 ที่ 
6. ห้องน้ าหญิง หลังที่ 2 จ านวน 6 ที ่
7. อาคารเบ็ดเสร็จ ข (อาคารกัลปพฤก) 
8. อาคารเบ็ดเสร็จ ก (อาคารศรีตรัง) 
9. ห้องน้ าชาย 6 ที่            
10. โรงอาหาร  
11. บ้านพักครู จ านวน 5 หลัง 
12. บ้านพักนักเรียน จ านวน 4 ห้อง 
13. อาคารช่าง  
14. อาคารกรองน้ าบาดาล 
15. บ้านพักรับรอง (ผู้บริหาร) 
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๑. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน เขาทะลุพิทยาคม    ที่อยู่     หมู่ที่ ๑  ต าบลเขาทะลุ    อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร     
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑1 โทรศัพท์ 077 620 062  โทรสาร  - 
เปิดสอนระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๖    

 
๒. จ ำนวนบุคลำกร 
 

๒.๑  จ ำนวนบุคลำกร  (ปีการศึกษา ๒๕63) 
     ผู้บริหำร   ครูผู้สอน  พนักงำนรำชกำร   ครูอัตรำจ้ำง  เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
                        2         22            1        1     - 
  2.2 วุฒิการศึกษาของบุคลาการ 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ 

รวม 
ระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ 1  1   1  
รองผู้อ านวยการ  1 1   1  
ครู(บรรจุ) 6 16 22  15 7  
พนักงานราชการ  1 1  1   
ครูอัตราจ้าง 1  1  1   
รวม 8 18 26  17 9  

 
๒.๓  สำขำวิชำและภำระงำน(สอน) 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดำห์ 
บริหารการศึกษา 2 0.00 
คณิตศาสตร์ 2 25 
วิทยาศาสตร์ 4 16 
ภาษาไทย 3 14 
ภาษาอังกฤษ 4 14 
สังคมศึกษา 3 16 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 14 
คอมพิวเตอร์ 1 18 
ศิลปะ 2 13 
ศิลปะ(ดนตรี) 1 13 
สุขศึกษาและพละศึกษา 2 15 
รวม 26 15.67 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
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๓.  ข้อมูลนักเรียน    

 ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 28 15 43 21.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 28 30 58 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 21 39 60 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 21 27 48 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 13 31 44 22 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 18 29 47 23.5 

รวม 15 129 171 300 20 
 

6.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
  อาคารส านักงาน   1  หลัง 
  อาคารเรียนจ านวน      2  หลัง  
  อาคารอเนกประสงค์อาคารหอประชุม  1  หลัง   
  ห้องน้ า       3 หลัง    
  สนามฟุตบอล    1 สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล   1 สนาม     
  บ้านพักคร ู    5 หลัง 
  โรงช่าง     1 หลัง 

7.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน บ้านเขาทะลุเป็นสังคมชนบทประชากร  
ส่วนใหญ่อพยพมาจากภูมิภาคต่างๆ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประกอบด้วย 
สวนกาแฟ และผลไม้ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา และปาล์ม บางส่วนเป็นช่างฝีมือแรงงานการก่อสร้าง 
บางส่วนยังไม่มีอาชีพท าเป็นหลักแหล่ง ว่างงานเป็นบางช่วงเวลา ประชาชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนในระดับสูง  

 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีฝนชุกตลอดปี นักเรียนใช้ภาษาถิ่นภาคใต้และภาคะวันออกเฉียง
เหนือ จ านวนประชากรประมาณ 6,200 คน  จ านวนเด็กในวัยเรียน 1,400 คน 
 รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวยังอยู่ในขั้นต่ า ไม่ค่อยเพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นอย่างมากประการหนึ่ง ประกอบกับสภาพ
ดิน ฟ้าอากาศแปรปรวน บางปีมี ฝนตกมากเกิน ไ ป บางปีก็ แห้ งแล้ ง  ท า ให้ ผลผลิตต่ า  ราคาพืชผล 
ไม่แน่นอน เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีภาระหนี้สิน การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นแบบเรียบง่าย ปลูก
บ้านและที่พักอาศัยในท่ีดินท ากินของตนเอง คนในพ้ืนที่เป็นคนถิ่นเดิม และย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่นิยม คือ การแห่เทียนพรรษา การตักบาตรเทโว  
การเล่นสงกรานต์ เทศกาลวันปีใหม่ วันลอยกระทงและวันตรุษไทย   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนที่
เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและท างานก่อสร้าง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  35,000  บาท 
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาท จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
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  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบหุบเขา อยู่ห่างจากอ าเภอสวี ประมาณ 35 กิโลเมตร 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ถ้ าธารลอดใหญ่ โครงกระดูกถ้ าเขาจุฬา ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น แต่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังขาดการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท าให้การ
พัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างช้าๆ 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชนดีพอสมควร เช่น ทุกครั้งที่โรงเรียน         มี
การจัดกิจกรรมจะมีชุมชนเข้าร่วมมาก ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ชุมชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป การสนับสนุนด้านอื่นมีน้อยมาก เว้นแต่การอุทิศแรงงานให้แก่โรงเรียน 
 
8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
1.ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
2.ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
3.ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 
4.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
5.ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
6.ห้องปฏิบัติการเคมี 
7.ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
8.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
9.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
10.ห้องโสตทัศนศึกษา 
11.ห้องศิลปะ 
12.โรงฝึกงาน 
13.ห้องดนตรี 
14. ห้องนาฎศิลป์ 
15.ห้องสมุด 
16.ฐานการเรียนรู้โรงเพาะเห็ด 
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๒. แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
          ผลงำนดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ระดับสูงสุด 1 รำงวัล 

หน่ วย ง ำนที่ ม อบ
รำงวัล 

สถำนศึกษำ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทย กลุ่มวัยเรียนแบบบูรณาการ 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร 

ครู นางสาวจันทร์เพ็ญ ภารา ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียน เด็กหญิงธิดารัตน์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองในการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) เป็นตัวแทนระดับภาคในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
1.วัดเขาทะลุ, วัดถ้ าห้วยกลาง, วัดถ้ าน้ าทิพย์ 
2. โรงงานแปรรูปผลิตผลกาแฟเขาทะลุ 
3. ศูนย์เพาะเห็ดต าบลเขาทะลุ 
4. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ 
5. สถานีต ารวจภูธรต าบลนาสัก 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาทะลุ 

7. พระบรมธาตุไชยา 
8. สวนสาธารธะแหลมโพธิ์ 
9.หมู่บ้านตลาดพุมเรียง 
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10. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ 
9.1 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(รอบสำม) 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.47 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.23 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.93 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม   ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.36 ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่  
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.47 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.69 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.23 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.19 ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.93 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 80.36 ดี 
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11. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
       ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรร่วมกันวางแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เช่น การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดท าแบบทดสอบมาให้ความรู้แก่ครู เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
เรียน ได้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ ประเมินค่าได้อย่างถูกต้อง และควรจัด
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ควรด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถผ่านการทดสอบ
ระดับชาติได้ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 สถานศึกษาควรวางแผนก าหนดขั้นตอนการพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน ให้ติดตามผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์สอนน้อย ควรเพ่ิมการพัฒนาระหว่างปฏิบัติการ (On The Job 
Training ) และจับคู่สอนกับคู่ที่เชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมเทคนิคการสอนต่างๆ รวมไปถึงการจัดชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
และควรประสานกับต้นสังกัดขอการสนับสนุน ควรด าเนินเรื่องให้เกิดผลส าเร็จภายในปีการศึกษา 
 
      ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ประกอบกับให้
เป็นไปดามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 สถานศึกษาจึงควรให้ผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับคณะครูในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกครั้งโดยให้ด าเนินการตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 
11. สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
         สภำพปัญหำ  

1) นักเรียนมาจากหลายๆ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ซึ่งมีพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน โดยโรงเรียนไม่มีโอกาสได้คัดเลือกนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาต่อจะเป็นกลุ่มนักเรียน
ที่มีพ้ืนฐานค่อนข้างต่ า 

2) ครูที่สอนบางรายวิชาไม่ได้จบตรงสาขาขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวิชา ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  

3) ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีจ านวนที่ลดลงท าให้โรงเรียนได้งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและ
ดูแลบ ารุงรักษาสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนลดลงไปด้วย สื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหลายอย่างยังรอ
การซ่อมแซมบ ารุง ไม่พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

 
         จุดเด่น  

1) โรงเรียนมีปัจจัยโครงสร้างการบริหารที่ดีมีความเหมาะสม การวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนกล
ยุทธ์ โ รง เรี ยน แผนปฏิบัติ ร าชการปี  25 61 ก าหนดวิสั ยทัศน์  พันธกิจ  เป้ าหมาย ไว้ อย่ า งชัด เจน 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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2) ทรัพยากรสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรอบของโรงเรียน มีความเหมาะสมเอ้ืออ านวยแก่ต่อการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของผู้เรียน มีแหล่งการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) นักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยป้อนมาจากสถานศึกษาที่หลากหลาย และไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษา 
ครู บุคลากรต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกเป็นผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน และหาเทคนิค
วิธีการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2) การปรับการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

3) การจัดให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่จบตรงสาขาวิชา 
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ส่วนที่ ๒  
 กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมี ๔ ประเด็น ดังนี้  
๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม ภายใน

หน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี หรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  
๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses : W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม ภายใน

หน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของหน่ วยงานที่ยังไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ สภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์  

๔. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม ภายนอก
หน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบ ผลส าเร็จหรือ
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

 
 

 
 
  
 

ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย องค์กร  (S๑ : Structure and Policy) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจน สามารถ
น ามาปฏิบัติได้จริง 
๒. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน ครอบคลุมการท างานของบุคลากรในโรงเรียน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๓. โรงเรียนมีการก าหนดวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 
๔. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน า
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

- 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
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ปัจจัยด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (S๒  : Service and Products) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าสาระเพ่ิมเติม
อย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 
๒. มีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทางด้าน
ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  พลานามัยตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน 
๓.นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับ
รางวัลในระดับกลุ่ม  ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต/
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๑. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดของนักเรียนมีอัตราค่อนข้างสูง  

 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร (M๑ :Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 
๒. มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา   
๒. ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
๓. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ  

ปัจจัยด้ำนกำรเงิน (M๒ : Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม   
๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการ  

๑. โรงเรียนยังขาดการระดมทุนในการช่วยเหลือสนับสนุน 
การจัดการศึกษา  
 

ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (M๓  : Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีห้องเรียนและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๑. สื่อ เทคโนโลยี ไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาทุก
ห้องเรียน 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  (M๔ : Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ ด าเนินงาน
ตามแผน 
๒. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย และใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
๓. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของโรงเรียน 
๔.ระบบบริหารมีการมอบอ านาจในการปฏิบัติและ
มอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ข้อมูลสารสนเทศไม่ค่อยครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
๒. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๓. การบริหารยังขาดความเป็นระบบ/การติดต่อ
ประสานงานซึ่งกันและกัน 
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ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  (S : Social & Culture) 
โอกำส อุปสรรค 

๑. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและ
สังคมจึงนิยมให้ลูกเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ 
๒. มีสถานที่ หน่วยงานราชการ สถานที่ส าคัญและแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ นักเรียนมี
แหล่งการศึกษารวมทั้งท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 

๑. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยี ที่ชักจูง ให้นักเรียนน าไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสมเน้นการบันเทิง 
๒. ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติด ท าให้ 
นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง 
๓. ผู้ปกครองคิดเข้าข้างลูกของตนเอง ท าให้ เกิดความ
ยุ่งยากในการอบรมดูแล 
๔. สภาพสังคมท่ีต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ท าให้ต้องทิ้ง
บุตรหลานไปท างานต่างจังหวัดจึงขาดการดูแล 
๕. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก 
ส่งผลกระทบ ต่อผลการเรียนของนักเรียน 
 

ด้ำนเทคโนโลยี (T : Technological) 
โอกำส อุปสรรค 

๑. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กร
เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน ท าให้ สามารถน ามาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ได้ 
๒. คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ท าให้ โรงเรียนสามารถ
จัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได้ 
๓. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนมี
ความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบ
รู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

๑. สิ่งแวดล้อมท่ีมีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกมส์ การใช้
โทรศัพท์ มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ (E : Economic factors) 
โอกำส อุปสรรค 

๑. เศรษฐกิจในชุมชนดี เอ้ือประโยชน์ ในการพัฒนาการ 
ศึกษาของโรงเรียน 
 

๑. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท าให้ ผู้ปกครองจ านวนหนึ่ง
ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
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ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P : Political and legal) 
โอกำส อุปสรรค 

๑. รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาและมีนโยบายที่ช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษา 

๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 
 

 
 
 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ที่ได้น าเสนอ
มาแล้วข้างต้นและน ามาวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์เพ่ือประมาณค่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยน ามา
เฉลี่ยค่าคะแนนของปัจจัยแต่ละด้าน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
ตามตารางท่ี ๑ 

 
ตำรำงท่ี  ๑  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

จำกตำรำงที่ ๑  แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่เป็นโอกาส มากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ส าหรับสภาพแวดล้อม
ภายในมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน แสดงว่าโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมมีปัจจัยที่เอ้ือต่อความเจริญที่ดี ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายภารกิจหรือเพ่ิมงานโครงการใหม่ 

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   
 

 

น้้าหนักคะแนน น้้าหนักคะแนน
คะแนนเต็ม ๑ โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค คะแนนเต็ม ๑ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน

๑. ด้านสังคมและ ๐.๒๗ ๐.๖๓ ๐.๓๗ ๐.๑๗ 0.1๐ ๐.๒๗ ๑. ด้านโครงสร้างและ ๐.๑๗ ๐.๘๖ ๐.๑๔ ๐.๑๔ ๐.๐๒ ๐.๑๗
    วฒันธรรม  (S)    นโยบายองค์กร  (S๑)
๒. ด้านเทคโนโลย ี(T) ๐.๒๖ ๐.๗๑ ๐.๒๙ ๐.๑๙ ๐.๐๘ ๐.๒๖ ๒. ด้านผลผลิตและการ ๐.๒๑ ๐.๘๑ ๐.๑๙ ๐.๑๗ ๐.๐๔ ๐.๒๑
๓. ด้านเศรษฐกจิ (E) ๐.๒๖ ๐.๗๕ ๐.๒๕ ๐.๑๙ ๐.๐๗ ๐.๒๖    บริการ (S๒)  
๔. ด้านการเมืองและ ๐.๒๑ ๐.๓๕ ๐.๖๕ ๐.๐๗ ๐.๑๔ ๐.๒๑ ๓. ด้านบคุลากร (M๑) ๐.๑๗ ๐.๔๖ ๐.๕๔ ๐.๐๘ ๐.๐๙ ๐.๑๗
   กฎหมาย (P) ๔. ด้านการเงิน (M๒) ๐.๑๔ ๐.๘๕ ๐.๑๕ ๐.๑๒ ๐.๐๒ ๐.๑๔

๕. ด้านวสัดุอปุกรณ์ (M๓)  ๐.๑๔ ๐.๔๔ ๐.๕๖ ๐.๐๖ ๐.๐๘ ๐.๑๔
๖. ด้านการบริหารจัดการ (M๔) ๐.๑๗ ๐.๘๒ ๐.๑๘ ๐.๑๔ ๐.๐๓ ๐.๑๗

๐.๖๑ ๐.๓๙ ๐.๗๑ ๐.๒๙

ค่าคะแนน น้้าหนักคะแนนเฉลี่ย
สรปุผล

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก
ค่าคะแนน น้้าหนักคะแนนเฉลี่ย

สรปุผล ปัจจัยภายใน

สรปุปัจจัยภายนอก ๐.๒๕
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรปุปัจจัยภายใน ๐.๑๗
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 ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖6 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความส าเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ 
เป้าประสงค์   กลยุทธ์  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
1.วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำของโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
           จากการศึกษานโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ส านักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพรเขต 2 ตลอดจนการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ของ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์    ของ
โรงเรียนและก าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาโรงเรียนได้ดังต่อไปนี้ 

1. เร่งปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ 
5. ส่งเสริมการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
6. เร่งปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
 
เป้ำหมำย 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.อัตลักษณ์ 
 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติกัน  
 
3.เอกลักษณ์ 
 “กาแฟเขาทะลุ”  
1. เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ ตั้งแต่กระบวนการดังนี้ ได้แก่ การปลูก กระบวนการกลางน า การผลิต
เมล็ดดิบ และการจ าหน่าย กระบวนการปลายน้ า โดยการเพ่ิมมูลค่าของเมล็ดกาแฟ  
2. เป็นผู้ที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความผู้พันกับท้องถิ่น 
 
 

บทที่ ๓ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
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4. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
การบริหารโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรข้ึน และเสนอโครงการเพ่ือน าไปสู่

เป้าหมายที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. เร่งปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาสื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้

นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีเป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
6. เร่งปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน 

 
4.มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 มีจ านวน 3 
มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

5.งำน/โครงกำร/กิจกรรม (ระบุชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 
กลยุทธิ์ที่ 1 เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
  1.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  1.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   
  1.4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
  1.6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1.7 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
  1.8 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1.9 กิจกรรมแนะแนว  
  1.10 กิจกรรมห้องสมุด 
  1.11 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ม. 4 - 6   

กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 
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2.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   
2.2 คณะกรรมการสภานักเรียน  
2.3 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี     
2.4 ค่ายภาษาต่างประเทศ  
2.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
2.6 กิจกรรมค่ายคุณธรรม    
2.7 กิจกรรมทัศนศึกษา  
2.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น  ม. 3  และ ม. 6  
2.8  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2.9 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
2.10 กิจกรรมวันส าคัญ  
 2.10.1 วันวิสาขบูชา  
 2.10.2 วันสุนทรภู ่
 2.10.3 วันสถาปนลูกเสือ 
 2.10.4 วันภาษาไทย 
 2.10.5 วันอาสาฬหบูชา 
 2.10.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 
 2.10.7 วันอาเซียน 
 2.10.8 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และวันแม่แห่งชาติ 
 2.10.9 วันวิทยาศาสตร์ 
 2.10.10 วันคล้ายวันสวรรคคตในหลวงรัชกาลที่ 9 
 2.10.11 วันปิยะมหาราช 

2.10.12 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันชาติ 

 2.10.13 วันคริสต์มาส 
 2.10.14 วันสิ้นปี / วันขึ้นปีใหม่  

  
กลยุทธิ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหำรโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    

      3. ปรับปรุงระบบบริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     
กลยุทธิ์ที่ 4 เร่งพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ    

     4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      
กลยุทธิ์ที่ 5 ส่งเสริมอัจริยภำพของนักเรียน    

     5. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน    
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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๔.๑ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  กลยุทธ์ริเริ่ม  แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม  โครงกำร/กิจกรรม   และกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน  
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รบัผิดชอบ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรเพิ่มสูงขึ้น 
(ม. ๑.๑.๔ , ๑.๑.๕ , 
๓.๓) 

๑.๑ ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระฯหลัก ๕ วิชาโดยรวม
เพ่ิมข้ึน 
๑.๒ ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระฯหลัก ๕ วิชาโดยรวม
เพ่ิมข้ึน 
๑.๓ ร้อยละของนักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลการเรียนระดับ 
๒ ขึ้นไป 

๑. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย เพ่ือให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 
สูงขึ้น 
 

๑.๑ จัดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับศักยภาพความต้องการ
ของผู้เรียน 
๑.๒ จัดการเรียนการสอน ที่
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๓ ด าเนินการตามนโยบายโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๑.๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯให้มีระดับ ๒ ขึ้นไป 
 

๑. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
ในกลุ่มผลการเรียนปกติ ให้มี
ผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ 
- พัฒนาผลการทดสอบ  
  O-NET 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- พัฒนาการเรียนการสอน 
- ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาอัจฉริยะภาพตาม
ศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมเรียนดี มีสุข 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน (ต่อ) 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ทักษะการคิด 
การแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
(ม. ๑.๑.๑ , ๑.๑.๒ , 
๑.๑.๓ , ๓.๑) 
 
 
 

๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะใน
การสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
๒.๒ ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถใช้ ICT ได้ตาม
ระดับชั้น 
 
 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะ
การคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้น 
๒.๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรกัการ
อ่าน 
๒.๓ ส่งเสริมการจัดห้องสมุดแบบมี
ชีวิต 
๒.๔ ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก
การอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- ค่ายเยาวชนรักการอ่าน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT 
- ยอดนักอ่าน 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- แข่งทักษะทางวิชาการ 
- ค่ายนักเขียน 
๓. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ โดยคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ 
- ค่ายวิชาการ 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 



26 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน (ต่อ) 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๓. ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในระดับจังหวัด 
ระดับภาคระดับประเทศ
และนานาชาติ 
(ม. ๑.๑.๗) 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเป็นราย 
บุค คลเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 
๓.๒ จ านวนหลักสูตรของ
โรงเรียนที่เปิดสอนส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะตามสมรรถนะ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

๓.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ตอบปัญหาวิชาการ 
- แข่งขันทักษะวิชาการ 
- พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
-แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
- ห้องเรียนพิเศษ 
- กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๔. นักเรียนมีทักษะการ
ประกอบอาชีพ ค้นพบ
ความถนัดของตนเอง 
(ม.๑.๑.๖ , ๑.๒.๓) 

๔.๑ ผู้เรียนระดับมัธยม 
ศึก ษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่
อาชีพและการมีงานท าใน
อนาคต 
๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 

๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะพ้ืนฐานทางการ
ประกอบอาชีพ รักการ
ท างานและค้นพบความ
ถนัดของตนเองโดย
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน
อาชีพ รักการท างาน โดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรกัการ
ท างาน รับผิดชอบในงานที่ท า 
๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาสรรถนะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน 

๕. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพรักการท างาน 
โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ชุมนุมอาชีพต่างๆ 
- แนะแนวอาชีพ 
- ฝึกประสบการณ์ในสถานที่
ต่างๆ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน (ต่อ) 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๕. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
(ม.๑.๑.๗ , ๑.๒.๔ , 
๓.๒) 

๕.๑ ผู้เรียนทุกคนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ 
ทางดนตรี ศิลปะ กีฬา 
นาฏศิลป์ 

๕. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรท
ส่งเสริมที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ 

๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ 
๕.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
๕.๓ จัดกิจกรรมชุมนุมในการพัฒนา
สุขภาพและสุนทรียภาพนักเรียน 

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
- กีฬาสีภายใน 
- กีฬาจังหวัด 
- ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- ชุมนุม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
- สืบสานงานศิลป์ 
- เปิดบ้านวิชาการ 
๗. โครงการงานอนามัยโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ และส านึกใน
ความเป็นไทย 
(ม.๑.๒.๑ , ๑.๒.๒ , 
๑.๒.๕ , ๓.๒) 

๑.๑ ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ 
๑.๒ ร้อยละของโรงเรียนที่
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 
 

๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม  
คุณธรรมจริยธรรมโดยให้มี
ความร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียน สถาบันศาสนา 
ชุมชน  และองค์กรการ
ปกครองท้องถิ่น เช่น  
ประเพณี  วัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

๑.๑ อบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ 
๑.๒ อบรมมารยาทไทย 
๑.๓ กิจกรรมของหายได้คืน 
๑.๔ ประเมินผลและปรับแก้คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นักเรียน 

๑. โครงการ ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเขา
ทะลุพิทยาคมประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ธรรมศึกษา 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม
อิสลาม 
- ของหายได้คืน 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ค่านิยม 
๑๒ ประการโดยเน้นความ 
เป็นไทย 
 

๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒.๒ กิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
๒.๓ กิจกรรมที่เสริมสร้างนักเรียน ให้ 
เกิดจิตส านึกและแสดงออก 
๒.๔ กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 

๒. โครงการ คนดีสังคมดี 
๓. โครงการ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. โครงการ อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
- วันส าคัญทางศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเพณี 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๒  กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)  
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๒. โรงเรียนมีระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและ
นักเรียนได้รับการ
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด 
(ม. ๑.๒.๑ , ๑.๒.๓ , 
๒.๒.๖) 

๒.๑ ร้อยละของโรงเรียนที่
มีระบบดุแล ช่วยเหลือ
นักเรียน ลดพฤติกรรม
เสี่ยง 
๒.๒ ร้อยละของนักเรียน
ป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติดและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน 

๓. พัฒนาระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนและป้องปัญ 
หายาเสพติดให้มีความ 
เข้มแข็งด้วยกระ บวนการ
แนะแนวการให้ค าปรึกษา  
จัดให้มีครูที่ปรึกษา ๑ คน 
ต่อ  ๒๐  คน  พัฒนาครู
แนะแนว/ให้ค าปรึกษา 

๓.๑ อบรมครูที่ปรึกษา 
๓.๒ อบรมครู/นักเรียนแกนน ายาเสพติด 
๓.๓ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
๓.๔ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓.๕ คัดกรองนักเรียน 
๓.๖ ส่งเสริมนักเรียน 
๓.๗ ป้องกัน/แก้ปัญหา 
๓.๘ การส่งต่อ 
๓.๙ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องในการดูและ ป้องกัน แก้ปัญหายา
เสพติด 
๓.๑๐ ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
การเฝ้าระวัง 

๕.  โครงการ พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๖.  โครงการ พัฒนาวินัยและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
- งานจราจร 
๗. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๘. โครงการพัฒนาดูแลนักเรียน
เรียนรวม 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

๓. โรงเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน 
(ม.๒.๑) 

๓.๑ โรงเรียนที่น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน 

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามโรงเรียน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ยั่งยืน 
 

๔.๑  พัฒนากิจกรรมทั้งในและนอก 
หลักสูตร 
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๙. โครงการส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงตาม 
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 
กิจกรรม ได้แก่ 
- วิถีชีวิตพอเพียง 
- สหกรณ์นักเรียน 

กลุ่มบริหารทั้ง 
๕ กลุ่มงาน 
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กลยุทธ์ที่ ๓   กำรพัฒนำเทคโนโลยีและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๑. สื่อวัสดุ/อุปกรณ์/
แหล่งเรียนรู้ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
โรงเรียนก าหนด 
(ม.๒.๒.๑ , ๒.๒.๔) 
 

๑.๑ กลุ่มสาระฯมีระบบ ICT 
เพ่ือการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
๑.๒ มีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ของโรงเรียน 
๑.๓ สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
๒. ส่งเสริมและพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๑ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน 
๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาเพื่อพัฒนาเข้าสา
ห้องเรียน 
๑.๓ จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
๑.๓ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ จัดท าแผนเพื่อพัฒนาอาคาร 
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๑.๖ พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร ไฟฟ้า ประปา 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๒. มี ICT ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 
(ม.๒.๒.๓) 

๒.๑ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒.๒ มีโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อม
และมีคุณภาพ 

๓. โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
- พัฒนาระบบ ICT 
- พัฒนางานโสต 
 
 
๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
ห้องเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 
ได้แก่ 
- สมาร์ท class room 

๓. มี ICT ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน 
(ม.๒.๒.๔) 

๓.๑ มีสมาร์ท TV ทุกห้อง 
๓.๒ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ ๔   กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ม. ๒.๒.๒ , ๒.๒.๕ , 
๓.๑) 

๑.๑ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ตรงตามความ
ต้องการและตรงตาม
สมรรถนะของสายงานการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒๕ 
ชั่วโมงต่อปี 
๑.๒ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาสามารถประ 
ยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย 
๑.๓ ครูได้รับการพัฒนาให้
ความรู้ในการใช้ ICT 
๑.๔ ครูได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหารแบบ
กัลยาณมิตร 
๑.๕ ครูได้รับการพัฒนา
เลื่อนวิทยฐานะ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการและจ าเป็น 

๑.๑ จัดท าข้อมูลความต้องการของครู 
๑.๒ พัฒนาครูตามรูปแบบการสอนแบบ 
PLC 
๑.๓ พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้ ICT 
ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 

๑.  โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้าน
การจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ PLC  
- พัฒนาครูทั้งระบบ 
- ประชุมสัมมนา 
๒. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการ
ใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 
- อบรมพัฒนาการใช้ ICT และ
สร้างสื่อ ICT 
๓. โครงการนิเทศภายใน 
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กลยุทธ์ที่ ๔   กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร (ต่อ) 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการ/การสร้าง
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
(ม. ๒.๒.๒) 

๒.๑ ความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติงาน
ตามความสามารถและ
ความถนัด 
๒.๒ จ านวนสวัสดิการที่จัด
ขึ้นส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒.๓ ครูและบุคลากรที่
ได้รับบริการสวัสดิการของ
โรงเรียน 
 

๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมรขวัญก าลังใจ มี
การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๒.๑ สนับสนุนงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติงาน 
๒.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอน และงานต่างๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

๔. โครงการยกย่องครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานดี 
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
๓. โครงการศึกษา ดูงาน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
๑. โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ
เชื่อมั่นของสังคม ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ภายนอก 
(ม. ๒.๑ , ๔) 

๑.๑ ผลการประมาณตามตัวชี้ 
วัดของการประ กันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดี 
๑.๒ ระดับผลการประเมินคุณ 
ภาพภายนอกผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
๑.๓ ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
๑.๔ โครงการที่ด าเนินการ
ส าเร็จตามแผน ปฏิบัติการแต่
ละป ี

๑. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๑.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงาน
อย่างครบถ้วน ตามภารกิจงานประกัน
คุณภาพภายใน 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม ได้แก่ 
- งานนโยบายและ
แผนงาน 
- การประเมินมาตรฐาน 
- การจัดท า SAR 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

๒. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(ม. ๒.๒.๓ , ๒.๒.๕ , 
๒.๔) 

๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการแต่ละปี 
๒.๒ ครูและบุคลากรได้รับการ
นิเทศติดตามเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 

๒. พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. พัฒนาการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและ
รายงานการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบ
ครบวงจร 
 

๒.๑ พัฒนาการบริหารด้านงบประมาณ
ที่ถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็ว 
๒.๒ บริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๑ พัฒนาระบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียน
แบบครบวงจร 
 

๒. โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยกิจกรรม 
ได้แก่ 
- งานเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๓. โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศภายใน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร (ต่อ) 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ริเริ่ม แนวทำงสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์ริเริ่ม โครงกำร กลุ่มงำน

รับผิดชอบ 
 ๒.๓ ข้อมูลสารสนเทศตาม

จ านวนรายที่สถานศึกษา
ก าหนด ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
๒.๔ ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานเดียวกันและง่ายต่อการ
สืบค้น ไม่ซ้ าซ้อน 

๔.พัฒนาระบบข้อมูลสาร 
สนเทศ ที่ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพ 
๔.๒ จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร 
ประกอบด้วยกิจกรรม 
ได้แก่ 
- งานสารสนเทศ 
- งานสารบรรณ 

 

๓. โรงเรียนมีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
(ม. ๒.๓ , ๓.๒) 

๓.๑ จ านวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมต่อสถานศึกษา 
สนับสนุนด้านการศึกษา มี
ความเข้มแข็งและเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๕. เสริมสร้างและแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กร
เครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๕.๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๕.๒ แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

๕. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
เครือข่าย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
๖. โครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา 
๗. โครงการพัฒนา
คณะกรรมการ
สมาคมครูและ
ผู้ปกครอง 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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๔.๒  ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
เพ่ิมสูงขึ้น 

๑.๑ ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระฯหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

 
พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาก่อนทุกปี  

 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผล
การเรียนของผู้เรียนในกลุ่มผลการ
เรียนปกติ ให้มีผลการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- พัฒนาผลการทดสอบ O-NET 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- พัฒนาการเรียนการสอน 
- ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาอัจฉริยะภาพตามศักยภาพ
ผู้เรียน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๑.๒ ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่ม
สาระฯหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

 
พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาก่อนทุกปี  

 

๑.๓ ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมี
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

๖0 65 70 75 

๒. ผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT 
- ยอดนักอ่าน 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- แข่งทักษะทางวิชาการ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒.๒ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ 
ICT ได้ตามระดับชั้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน   (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

      ๓. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ โดยคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ 
- ค่ายวิชาการ 

 

๓. ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

๓.๑ ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ตอบปัญหาวิชาการ 
- แข่งขันทักษะวิชาการ 
- พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
-แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
- ห้องเรียนพิเศษ 
- กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๓.๒ จ านวนหลักสูตรของโรงเรียนที่
เปิดสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน   (ต่อ) 
 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๔. นักเรียนมีทักษะการ
ประกอบอาชีพ ค้นพบความ
ถนัดของตนเอง 

๔.๑ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมี
แรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าใน
อนาคต 

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๕. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพรักการท างาน 
โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ชุมนุมอาชีพต่างๆ 
- แนะแนวอาชีพ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสาย
อาชีพ 

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๕. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๕.๑ ผู้เรียนทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๖. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
- ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
- กีฬาสีภายใน 
- กีฬาจังหวัด 
- ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- ชุมนุม ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
- สืบสานงานศิลป์ 
- เปิดบ้านวิชาการ 
๗. โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๕.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม
ทางด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี ศิลปะ 
กีฬา นาฏศิลป์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 
และส านึกในความเป็นไทย 

๑.๑ ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ 

80 85 ๙0 ๙๕ ๑. โครงการ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
เขาทะลุพิทยาคมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ 
- ธรรมศึกษา 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- ของหายได้คืน 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
๒. โครงการ คนดีสังคมดี 
๓. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. โครงการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
- วันส าคัญทางศาสนา พระมหา กษัตริย์ และ
ประเพณี 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

๑.๒ ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตย 

80 85 ๙0 ๙๕ 

๒. โรงเรียนมีระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและ
นักเรียนได้รับการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 

๒.๑ ร้อยละของนักเรียน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง 

80 85 ๙0 ๙๕ ๕.  โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๖.  โครงการ พัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ งาน
จราจร 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

๒.๒ ร้อยละของนักเรียนป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

80 85 ๙0 ๙๕ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๓. โรงเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

80 85 ๙0 ๙๕ ๙. โครงการส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงตาม 
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่ยั่งยืน  

กลุ่มบริหารทั้ง 
๕  
กลุ่มงาน 

 
กลยุทธ์ที่ ๓   กำรพัฒนำเทคโนโลยีและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑. สื่อวัสดุ/อุปกรณ์/แหล่ง
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
 

๑.๑ ร้อยละของห้องเรียนมีระบบ ICT 
เพ่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

80 85 ๙0 ๙๕ ๑. โครงการศูนย์สื่อและ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ 
๒. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ไฟฟ้า 
ประปา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๑.๒ ร้อยละของห้องเรียนมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ของโรงเรียน 

80 85 ๙0 ๙๕ 

๑.๓ ร้อยละของครูผู้สอนใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

80 85 ๙0 ๙๕ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ ๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
๒. มี ICT ที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

๒.๑ ร้อยละของระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 85 ๙0 ๙๕ ๓. โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 
- พัฒนาระบบ ICT 
- พัฒนางานโสต  

 

๒.๒ ร้อยละของห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องสมุด ห้องประชุมย่อยมี
โสตทัศนูปกรณ์ ที่พร้อมและมีคุณภาพ 

80 85 ๙0 ๙๕ 

๓. มี ICT ที่มีประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน 

๓.๑ ร้อยละห้องเรียนมีสมาร์ท TV   80 85 ๙0 ๙๕ ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
ห้องเรียน  
 

 
๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 

80 85 ๙0 ๙๕ 

๓.๓ ร้อยละของครูผู้สอนสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
 

80 85 ๙0 ๙๕ 
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กลยุทธ์ที่ ๔   กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่ได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

 

๑.๑ ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตาม
ความต้องการและตรงตามสมรรถนะ
ของสายงานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
๒0 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

80 85 ๙0 ๙๕ ๑.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร๑.  
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ PLC  
- สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 ๑.๒ ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 

80 85 ๙0 ๙๕ - การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
- พัฒนาครูทั้งระบบ 
- ประชุมสัมมนา 

 

 

 ๑.๓ ร้อยละของครูได้รับการพัฒนา
ให้ความรู้ในการใช้ ICT 

80 85 ๙0 ๙๕ ๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้ ICT เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
- อบรมพัฒนาการใช้ ICT และสร้างสื่อ 
ICT 
๓. โครงการนิเทศภายใน 
 
 

 

๑.๔ ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร 

80 85 ๙0 ๙๕ 

๑.๕ ร้อยละของครูได้รับการรางวัล
ยกย่อง เชิดชูเกียรติจทุกหน่วยงาน
และพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะ 

60 65 70 7๕ 
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๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับสวัสดิการ/การ
สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติ งานตามความสามารถและ
ความถนัด 

70 75 80 85 ๔. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
- ยกย่องครู สร้างขวัญก าลังใจ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดี 
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
๕. โครงการศึกษา ดูงาน 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาสวัสดิการ
ที่จัดขึ้นส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

70 75 80 85 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑. โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณ ภาพภายในที่เข้มแข็ง 
เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นของ
สังคม ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินภายนอก 

๑.๑ ผลการประมาณตามตัวชี้วัดของ
การประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ๑. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม 
ได้แก่ 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- การประเมินมาตรฐาน 
- การจัดท า SAR 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

๑.๒ ระดับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑.๓ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑.๔ โครงการที่ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการแต่ละปี 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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๒. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติการแต่ละปี 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ๒. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกิจกรรม 
ได้แก่ 
- งานเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
กลุ่มงานรับผิดชอบ ๒๕63 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 ๒.๒ ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ
ติดตามเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ๓. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายใน 

กลุ่มบริหารทั้ง ๕  
กลุ่มงาน 

๒.๓ ข้อมูลสานสนเทศตามจ านวนราย
ที่สถานศึกษาก าหนด ครบ ถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ดี ดี ดี ดีเยี่ยม ๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ประกอบด้วย
กิจกรรม ได้แก่ 
- งานสารสนเทศ 
- งานสารบรรณ 

กลุ่มบริหารทั้ง ๕  
กลุ่มงาน 

๒.๔ ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน
และง่ายต่อการสืบค้น ไม่ซ้ าซ้อน 

ดี ดี ดี ดีเยี่ยม 

๓. โรงเรียนมีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

๓.๑ จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมต่อ
สถานศึกษา สนับสนุนด้านการศึกษา 
มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ๕. โครงการสร้างความสัมพันธ์
เครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารสิชาการ 

 
 
 



44 
 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6) เป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้
เป็น กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11  ภายในระยะเวลา ๔ ปี   คือ ระหว่าง พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6  นอกจากจะด าเนินงาน
ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ 
และสามารถ ตรวจ สอบได้ เพ่ือบังเกิดผลอันพึงประสงค์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  ควรจะต้อง
สร้างเครือข่าย เชื่อม โยงในการพัฒนาระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
กรอบทิศทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้   นอกจากนี้โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบ และสร้าง ความเข้าใจในสาระส าคัญของ
แผนอย่างถูกต้องชัดเจน ตรงกัน และสร้างกลไกในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไก การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ตามกรอบ ทิศทางท่ีก าหนดไว้  ใน
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6) สู่การปฏิบัติ  โรงเรียน
เขาทะลุพิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้   

 
 
๑. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆที่จะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

เขาทะลุพิทยาคมระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6) กับแผนปฏิบัติการประจ าปี   
๒. สร้างแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยด าเนินการ 
      - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กรณีที่เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง  
     - การประเมินผลระยะครึ่งปี  เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา 

อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความ เหมาะสม   
     - การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลโครงการตาม แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา๑ ปีที่ผ่านมา   
๓. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น 

การด าเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหาร ให้ครูและบุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน   
๔. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 

เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน   
  ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
           ๖. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ โดยการจัดท ารายงานประจ าปี    เพื่อเปิดเผยและ
แสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน   ตามแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนตะโหมดและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
 
 
 
 

ส่วนที่  ๕ 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

กระบวนการน้าแผนสู่การปฏิบัติ 
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เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6) การพัฒนา

การศึกษา 
ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ   

1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๗C) 
2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์และมีความเป็นไทย ด ารงชีวิตใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของสังคม 

 
 
 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สู่การปฏิบัติ  ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลถึงการ

แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งได้แก่   
๑.  ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา อย่างเข้มแข็ง 

และการตรวจ ติดตามอย่างเข้มข้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงานทุกปี   
๒.  บุคลากรทุกคนทั้งองค์กร ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์  
๓.  มีการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน   
๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ระหว่าง

กลยุทธ์กับโครงการและงบประมาณ   
๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการท างานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท   
๖.  มีการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ และ

สร้างระบบการจูงใจที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการน้าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ  
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖6)  ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู  
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
และโรงเรียนเป็นอย่างมาก  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงขอขอบคุณคณะท างานแผนพัฒนา         
การศึกษาระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖6) ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมทุกท่าน  และให้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางและเครื่องมอืในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖6 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………….. 
  (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


