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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563-2566 

โรงเรียนกงหราพิชากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร     หน้า   ก 
 

บนัทึกการให้ความเหน็ชอบแผนพฒันาการศกึษาข้ันพืน้ฐานระยะ ๔ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  
ของคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนกงหราพิชากร 

…………………………………………………. 
 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงหราพิชากรครั้งท่ี 5/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (ปี ๒๕๖3 – ๒๕๖6) ของโรงเรียนกงหราพิชากร เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะ ๔ ปี ซึ่ง แผนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะ
ครู และกรรมการสถานศึกษาโงเรียนกงหราพิชากร และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่าง
มาก 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกงหราพิชากร จึงขอขอบคุณคณะท างานแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ทุกท่าน 

 
 

                                   ฉ่าฝีอี  เพ็งโอ 
(นายฉ่าฝีอี     เพ็งโอ) 

                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                          โรงเรียนกงหราพิชากร 
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ค ำน ำ 
   

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนกงหราพชากร ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีระบบ  มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยการส ารวจสถานภาพของโรงเรียน จากรายงาน
ประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ ท้ัง ภายในและภายนอกโรงเรียน และน ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์) กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา (วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมระยะ ๔ ปี และการบริหาร การ
ติดตามและประเมินแผน 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกงหราพิชากร ในการทบทวนครั้งท่ี ๑ ฉบับนี้ ใช้เป็น
แนวทางในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
      
 
 

             (นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร   
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สารบัญ 
 

  เร่ือง                    หน้า
  
บทที่ ๑  ภาพรวมโรงเรียน              

  ข้อมูลท่ัวไป                1 
  ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน              1 
  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา             4 
  ข้อมูลนักเรียน             6 
  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   7 
  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ     8 
  ข้อมูลอาคารสถานท่ี            9 
  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม                                                           9 
  ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา                                                     ๑๐ 
  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ๑2 

บทที่ ๒  การวิเคราะหศ์ักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนกงหราพิชากร  
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน           ๑5 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก            ๑6 
  กลยุทธ์การพัฒนาตามศักยภาพ           ๑8 

บทท่ี ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการก าหนดยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)          20 
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         22 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ            23 
  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ๒6 
  วิสัยทัศน์               ๒7 
  ภาพความส าเร็จของโรงเรียน             ๒9 
  พันธกิจ               ๒9 
  เป้าประสงค์               ๒9 
  จุดเน้นสถานศึกษา              30 

บทที่ ๔ กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563 - 2566 
 ประเด็นกลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพสากล     33 
 ประเด็นกลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม    34 
 ประเด็นกลยุทธ์ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 35    
 ประเด็นกลยุทธ์ 4 พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ      36 
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สารบัญ 
 

  เร่ือง                   หน้า  
  
  ประเด็นกลยุทธ์ 5 พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   37  

 ประเด็นกลยุทธ์ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   38 
บทที่ ๕ การบริหารแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 การบริหารแผน               39 
 หลักการบริหารสู่การปฏิบัติ       40   
 การน าแผนสู่การปฏิบัติ       41 
 การจัดระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   42 

คณะผู้จัดท า          4๓ 
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บทที่ ๑ 
ภำพรวมของโรงเรียน 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนกงหราพิชากรต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๘ หมู่ท่ี ๘ ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์   ๙๓๑๘๐ โทรศัพท์  ๐๗๔-๖๘๗๐๒๘  โทรสาร ๐๗๔-๖๘๗๐๒๘    
Websitehttp://www.kongra.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อที่ ๗๒ ไร่ มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ๗  โรงเรียน  ได้แก่   โรงเรียนบ้านทอนตรน  โรงเรียนอนุบาลกงหรา  
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านหน้าวัง  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์   โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง  และ
โรงเรียนบ้านป่าแก่ 
๒. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
  ๑.๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายขรรค์ชัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา  
บริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร ต้ังแต่   ๑๗  ตุลาคม   ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา  ๔  เดือน  ๒๖  วัน 

๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร (ท่ีได้รับการแต่งต้ัง) ไม่มี 
๑.๒.๓ ประวัติโดยย่อ  

จัดต้ังขึ้น  เมื่อ  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐   
 สถานท่ีต้ัง เลขท่ี  ๑๑๘ หมู่ท่ี  ๘  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   
 มีเนื้อที่  ๗๒  ไร่  กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเป็นของกรมธนารักษ์ 
 อักษรย่อ  ก.พ. 
 คติพจน์ประจ าโรงเรียน  อตตา  หเว ชิต เสยโย  (ชนะตนนั้นแลเป็นคนดี) 
 ปรัชญาโรงเรียน  จริยธรรมพัฒนา  วิชาการทันสมัย  อนามัยสมบูรณ์  เกื้อกูลชุมชน 
 สีประจ าโรงเรียน  “ด า-แดง” 
 อัตลักษณ ์
  “ สุขภาพกายจิตดี  กีฬาเด่น  สามัคคี  มีความสุข” 
        เอกลักษณ ์
  “รักษ์วัฒนธรรม” 
      โรงเรียนกงหราพิชากรจัดต้ังขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนใน ท้องถิ่น
ห่างไกลได้รับการศึกษา  โดยนายเธียร  สุวรรณรัตน์  ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอกงหรา  รับหลักการมา
จากจังหวัดพัทลุง  เพื่อด าเนินการจัดต้ังโรงเรียน  โดยร่วมกับนายจิตรเพชรโชติ ท าหน้าท่ีประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานต่างๆจนได้รับบริจาคเงินจากหน่วยงานต่างๆเช่น ชมรมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์พัทลุง  หน่วย
พัฒนาการเคล่ือนท่ีและใช้แรงงานจากประชาชนในท้องถิ่น  ก่อสร้างอาคารช่ัวคราว  จ านวน  ๓  ห้องเรียน  
ได้รับอนุมัติก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ  ๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐  โดยมีนาย
จิตร  เพชรโชติ  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก   เปิดสอนต้ังแต่ระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  จ านวน  ๗  โรงเรียน    ได้แก่  โรงเรียนบ้านทอนตรน  
โรงเรียนอนุบาลกงหรา  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์    โรงเรียนบ้านหน้าวัง  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  โรงเรียนบ้าน
พูด กรป. กลาง  และโรงเรียนบ้านป่าแก่ 

http://www.kongra.ac.th/
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แผนผังท่ีต้ังอำคำรต่ำงๆในโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสูอนาคต เป็นการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรจะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 

 “ภายใน ปี 2566 โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21” 
 
ค ำนิยำม 
 วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง อัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 
  1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม 
  3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 
  4. I of Viture อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 
 
พันธกิจ 

พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าท่ี และตามวิสัยทัศน์ท่ีไดก าหนดไว ซึ่งประกอบดวย
พันธกิจ ดังนี้ 

1) ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) 
มีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
ยุคใหม่ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง 

3) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

5) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอ 
6) พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     

 
เป้ำประสงค์ 

  ผู้เรียนเป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรมุ่งหวังให้
เกิดการบรรลุผลในปี 2563 – 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะท่ีดี มีภูมิคุ้มกัน
จากภัยทุกรูปแบบและมีความเป็นไทย มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  
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2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ (การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) มีทักษะพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์    

3) โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ได้รับสวัสดิการ  มีสวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

5) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ 
ท่ีคุณภาพและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

6) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยอมรับของชุมชน
และสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา         
 

 อัตลักษณ์ 
  “ สุขภาพกายจิตดี  กีฬาเด่น  สามัคคี  มีความสุข” 
        เอกลักษณ ์
  “รักษ์วัฒนธรรม” 
 

๓.  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
    

   ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๑ ๒๘ ๑ ๔ ๓ 

    
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

 

 
    

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อ่ืนๆ

๔ คน
๑๒.๑๒ %

๒๓ คน 
๖๓.๖๓ % 

๑๐ คน 
๒๔.๒๔% 
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๓)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู  
๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา  

(ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย ๑.ภาษาไทย ๔ ๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒.คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓.วิทยาศาสตร์ ๕ ๒๐ 
สังคมศึกษา ๕.สังคมศึกษา ๓ ๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๗.ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๔ 
สุขศึกษา-พลศึกษา ๘.สุขศึกษา ๓ ๑๒ 
การงานอาชีพฯ ๙.เทคโนโลยี ๑ ๑๒ 

๑๐.เกษตร ๑ ๑๒ 
๑๑.คอมพิวเตอร์ ๑ ๑๒ 

ศิลปะ ๑๔.ศิลปะ ๑ ๑๓ 
๑๕.ดนตรี ๑ ๑๓ 
๑๖.นาฏศิลป์ ๑ ๑๓ 

รวม ๒๕ ๑๖๕ 

 
 

 
 

3

4

3

3

3

3

3

3
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

สงัคมศึกษา

สขุศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

จ านวนครูในแตละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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๔.  ข้อมูลนักเรียน 

   จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม ๔๓๖ คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

ระดับช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
จ านวนห้อง ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๓ 

เพศ 
ชาย ๔๕ ๓๗ ๓๒ ๓๑ ๓๔ ๒๐ ๑๙๙ 
หญิง ๓๕ ๒๙ ๔๔ ๔๗ ๖๗ ๔๗ ๒๖๙ 

รวม ๘๐ ๖๖ ๗๖ ๗๘ ๑๐๑ ๖๗ ๔๖๘ 
เฉล่ียต่อห้อง ๔๐ ๓๓ ๓๘ ๓๙ ๓๓.๖๗ ๓๓.๕๐ ๓๖ 

 
 

๕.  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
    

                          จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  การศึกษา ๒๕๖๒ 
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แปลงเกษตร

ห้องสมุด

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสหกรณ์

สนามกีฬา
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                          จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 

 
๖.  ข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /  
นักเรียนในปีการศึกษานี้ได้แก่ 

1. กรมทรัพยากรน้ า    ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ า  การท าฝายชะลอน้ า 
2. โรงพยาบาลกงหรา    ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด  โรคเบาหวาน  สุขภาพจิต   
3. นายหละ  ข านุรักษ์  ให้ความรู้เรื่อง   ยาสมุนไพร 
4. นายก้อเส็ม   ทรงด า  ให้ความรู้เรื่อง    ยาสมุนไพร 
5. นายอุหมัด   สันอี  ให้ความรู้เรื่อง ยาสมุนไพร 
6. นายหม้า    เหย็มโหน้ง ให้ความรู้เรื่อง    ยาสมุนไพร 
7. นายหนุ   สุขสวัสด์ิ    ให้ความรู้เรื่อง  นวดแผนไทย 
8. นางอัญชลี   หอมทอง ให้ความรู้เรื่อง นวดแผนไทย 
9. นางอนันต์  ชูปาน  ให้ความรู้เรื่อง การเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก 
10. นางอาภรณ์  ปานทอง ให้ความรู้เรือง การท ากล้วยฉาบสมุนไพร 
11. นางอ่าฉ๊ะเจ๊ะเอิม  ให้ความรู้เรื่อง การท าดอกไม้จากผ้าใยบัว 
12. นายกล่ิน   พานุรัตน์  ให้ความรู้เรื่อง การท าเทริดมโนราห์ 
13. นายปริวัตร   คงสุด  ให้ความรู้เรื่อง    ทักษะการเล่นฟุตบอล 
14. นายประกิต   เกื้อเกตุ  ให้ความรู้เรื่อง ทักษะการเล่นฟุตบอล 
15. นายสุทิน  นวนพรหม  ให้ความรู้เรื่อง    ทักษะการเล่นฟุตบอล 
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วิถีชีวิตชาวทะเลน้อย

วิถีชีวิตชาวพัทลุง

มัศยิดคลองหวะหลัง

มัสยิดวังน้ าเย็น

โรงพยาบาลกงหรา

สภ.กงหรา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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๗.  ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
 

 
 
๘.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 
 ๑) สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทเป็นชุมชนเล็กๆมีประชากรประมาณ 1,000คน  
อาชีพหลักของชุมชนคือท าการเกษตรเนื่องจากมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มเหมาะส าหรับท านาท าสวน และเล้ียงสัตว์
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือการแข่งโพน การลากพระ 
ประเพณีวันสารท และประเพณีงานบุญต่างๆผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับภาคบังคับรายได้โดยเฉล่ีย 
ประมาณ20,000 บาท/คน/ปี 
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สนามวอลเลยบ์อล

สนามตะกรอ้

สนามฟุตบอล

หอ้งสว้ม
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๒)  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา   
 

รำยกำร 
โอกำสและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ ข้อจ ำกัดและวิธีกำรป้องปรำม/ปรับปรุง 

อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้เช่น มัสยิดบ้านคลองหวะหลัง  
สถานีต ารวจภูธรกงหรา  ท่ีว่าการอ าเภอกงหรา   
โรงพยาบาลกงหรา 

อยู่ใกล้กับชุมชนเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๕ 
กิโลเมตร นักเรียนในชุมชนจะไปเรียนในสถานศึกษา
ในเมืองน้อย แต่มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน
อ าเภอกงหรา จ านวน ๑๓ โรง 
 

 
๙.  ข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
                               เวลาเรียนร้อยละต่อปี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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t7.02

t7.02

t14.04

t14.04

t5.26

t0.00 t5.00 t10.00 t15.00 t20.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

สขุศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ม.๓

ม.๒

ม.๑
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เวลำเรียนร้อยละต่อปี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนวิทย์-คณิต) 
 

 
 
                      เวลำเรียนร้อยละต่อปี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนศิลป์ทั่วไป) 
 

 
๑๐.  ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ( ปี ๒๕๕๖ ) 
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

สขุศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ม.๖

ม.๕

ม.๔
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t6.15
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t9.23

t18.46
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t26.15
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t9.23

t18.46
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t26.79

t3.57
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t14.29

t5.36

t0.00 t5.00 t10.00 t15.00 t20.00 t25.00 t30.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

สขุศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ม.๖

ม.๕

ม.๔



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๑๑ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพต่ ำกว่ำระดับดี  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
         ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                                  ใช่      ไม่ใช่ 
         มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี         ใช่      ไม่ใช่ 
       ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่       ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
                                                                                    ท่ีมา  :  (สมศ. ,  ๒๕๕๕ : ๕) 
ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ( ปี ๒๕๕๖ )     
จุดเด่น 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดย 

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นซักถามและวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้างความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย และเป็นการฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา เช่น การท ากิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท ากิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงงานให้กับผู้เรียน โดยใช้ส่ือท่ีกระตุ้นความสนใจและสามารถปฏิบัติได้ เช่น การ
ค านวณวัสดุในการจัดกิจกรรมสวนถาด ท าขนม เป็นต้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น 
การแยกแยะพืชใบเล้ียงเด่ียวใบเล้ียงคู่ การผลิตอุปกรณ์ส าหรับวัดค่า ความเป็นกรด - ด่าง ของน้ าท่ีใช้ส าหรับการใช้งาน
ในแปลงผักไร้ดิน เป็นต้น จัดกิจกรรมรายงานข่าว การบรรยายเรื่องจากภาพ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ เขียนบรรยาย
ภาพตามจินตนาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะในวันส าคัญต่าง ๆ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดประกวดการวาดภาพ การ
เขียนเรียงความ การเขียนค าขวัญ การคัดลายมือ และส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขั้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยควรจัด
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพในโดย สถำนศึกษำและต้นสังกัด

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน  พันธกิจและวัตถุประสงค์…

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์…

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ…

ภำพรวม

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ
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กิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับช้ันอย่างต่อเนื่อง และให้เหมาะสมกับละดับช้ันเรียน เมื่อส้ินปี
การศึกษามีการประเมินโครงการและกิจกรรมและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ครูควรร่วมกัน
วางแผนบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้กลับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการบันทึกมาศึกษาแก้ปัญหาและก าหนดวิธีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ๒.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มากขึ้น โดยควรมีการ
ก าหนดกิจกรรมของผู้เรียนทุกช้ันเรียน เช่น การก าหนดเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายของผลการเรียน การบันทึกการอ่าน
อย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนท าปฏิทินการเรียนการท างานการทบทวนเป็นรายสัปดาห์ กิจกรรมของครูผู้สอน ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลควรให้ทราบศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ควรมีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย และวิเคราะห์ผลประเมินเพื่อน ามาจัดซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน เน้น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มีการจัดให้เรียนแบบโครงงานทุกกลุ่มสารทุกช้ันเรียนให้มากขึ้น กิจกรรม
เตรียมการสอบก่อนสอบ  ๖  เดือน ยังมีความจ าเป็นท่ีจะให้การติวเข้มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนท่ีจะสอบมี
การต้ังเป้าหมายว่าจะสอบผ่านค่าเฉล่ียระดับชาติกี่วิชา จัดกลุ่มผู้เรียนท่ีสอบตรงได้แล้วกับผู้เรียนท่ียังสอบไม่ได้ และ
ควรมีการให้ผู้เรียนท่ียังไม่ได้สอบ O - NET ทุกระดับช้ันได้ทราบเป้าหมายท่ีสถานศึกษาต้ังเป้าหมายและให้มีการเตรียม
ตัวต้ังแต่ ๑ - ๓ ปี 
 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน ท่ีส าคัญการประสานความร่วมมือจากชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้เห็นความส าคัญและ
ให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกันทุกชุมชนจนประสบความส าเร็จมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จึง
อยากให้สถานศึกษาได้รักษามาตรฐานในการด าเนินงาน ให้ยั่งยืนตลอดไป เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นต่อไป โดยให้สถานศึกษาจัดท าเครื่องมือ หรือแบบประเมินผลการพัฒนาการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดให ้
 

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการพัฒนาในวิชาท่ีสอนของครู น าผลประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนในแต่ละภาคเรียนมาวิเคราะห์เป็น
รายบุคคล เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๒. ครูควรมีการบันทึกหลังการสอนในทันทีท่ีสอนจบแต่ละช่ัวโมง มีการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน และวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และครูควร
มีการวิเคราะห์ทักษะความรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อได้ทราบถึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจะได้น าไปพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคนได้ดีขึ้น 
  ๓. ครูควรน าผลทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดท า
โครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับต่ ากว่าดี ในกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอน
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ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม หรือบุคคลอย่างต่อเนื่อง และควรวางแผนแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในระยะยาว โดยการให้ความส าคัญกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาล และการ
จัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  เน้นการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทันทีท่ีเจอปัญหาทุกครั้งสอน ท าการ
วิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

๔. ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
      สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัดดีมากอยู่แล้วแต่เพื่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวง สถานศึกษาควรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบเพื่อน าไปสู้การปฏิบัติต่อไป และควรจัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ี
เป็นไปตามระบบงาน มคีวามรวดเร็วในการสืบค้นเอกสารและควรให้เอกสารมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่การ
เป็นต้นแบบในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอื่น  ๆ
 

จุดท่ีควรพัฒนำ 
 

   ๑.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     -ไม่มี- 
 ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     การนิเทศผลการด าเนินงานของครูยังไม่เป็นระบบ และครูบางส่วนขาดการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และท าการบันทึกหลังสอน รวมถึงการวิจัยในช้ันเรียนของครู 
  ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
     -ไม่มี- 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหศ์ักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนกงหราพิชากร 

 
  การวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ (SWOT Analysis)  ประกอบด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ของการพัฒนาของโรงเรียนกงหราพิชากรท่ีมีต่อการด าเนินงานให้เป้าประสงค์บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ศักยภาพทางกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
- นักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะ

ด้านต่างๆโดดเด่นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

- นักเรียนมีทักษะท่ีส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง -
อ่อน 

 
 ด้านคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรยีน 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
- นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความ

เป็นไทย 
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโดดเด่น การมี

จิตสาธารณะ 

- นักเรียนยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านความมีวินัย 
- นักเรียนยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านความมุ่งมั่นในการเรียน 

 
ด้านการบริหารจดัการ 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนในการร่วม
ระดมความคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาโรงเรียนเป็น
อย่างดี 

- การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
โรงเรียนยงัขาดประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูล สารสนเทศ ระบบการวางแผน การ
ด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล 
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ด้านปัจจัยพืน้ฐานและเทคโนโลยี 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

- โรงเรียนมีจ านวนห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขาดคุณภาพ 
มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
- เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ไม่มีประสิทธิภาพและล้าสมัย 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
- โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนและชุมชน 
- มีระบบการวัดผลประเมินผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพใช้

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

- กระบวนการเรียนการสอนยงัไม่มุง่เน้นการ
ปฏิบัติจริง 
- ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและส่ือ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน 

 
  ด้านครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงวิชาเอก ได้รับ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง 

- ขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีด้านเดียว (จาก
ข้อสอบ) 
- ภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกิน 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
    โอกาส 

๑. ปัจจัยด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social-culteral factors : S) 
1.1. สังคมมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมท าให้เกิดการแลกเปล่ียนวิถีชีวิตภาษาและวัฒนธรรม 
1.2. ชุมชนมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านท าให้ มีการแลกเปล่ียนทางภาษาและวัฒนธรรม 
1.3. มีสถานประกอบการจ านวนมากท าให้ประชากรมีงานท า มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีส่งผลให้

เห็นความส าคัญของการศึกษา 
1.4. ประชาชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท าให้มีแหล่งท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
1.5. ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่า มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในโรงเรียนพร้อมจะส่งบุตรหลานมาเรียนท่ี

โรงเรียนและ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
1.6. ประชากรส่วนใหญ่ใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท าให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข 
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๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
2.1. ระบบการส่ือสารครอบคลุมเข้าถึงประชากรในทุกพื้นท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองมีความสะดวกมากขึ้น 
2.2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลทาง

วิชาการผ่านระบบเครือข่ายท่ีหลากหลาย 
2.3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู

และนักเรียนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียน 
2.4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ก้าวทันโลก 

 
๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic  factors : E) 

3.1. ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างดี เป็นผลให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีหลากหลายรูปแบบ   ชุมชนมีตลาดแรงงานจ านวนมาก   สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ  และจัดการเรียนรู้ด้านสายอาชีพเพื่อ
ตอบสนองการจ้างงาน ของนักเรียนได้มากขึ้น 

3.3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 

3.4. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายท า
ใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  and  legal  factors : P) 

4.1. หน่วยงานต้นสังกัด นักการเมืองท้องถิ่นให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.2. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท าให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
4.3. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มอาเซียนท าให้โรงเรียนมี

ความต่ืนตัวในการจัดการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ จีน มลายู และภาษาอื่น ๆ 
มากขึ้น 

4.4. รัฐบาล/สพฐ. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้เปิดห้องเรียน
สองภาษา(Mini English Program : MEP) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้องเรียน และได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เปิดห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ (สสวท.) ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.6. โรงเรียนได้รับเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียน Education 
Hub  และโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้มีการจัดท าหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๑๗ 
 

  อุปสรรค  
๑. ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social-culteral  factors : S) 

1.1. เกิดปัญหาแหล่งมั่วสุมทางอบายมุข ปัญหา   ยาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ จากการขยายตัว
ของเมืองท่ีขาดการจัดการท่ีดีท าให้   นักเรียนเห็นแบบอย่างท่ีไม่ดี 

1.2. การแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติและวิถีท่ีไม่เหมาะสมผ่านส่ือส่งผลต่อการเลียนแบบของ
นักเรียน 

1.3. การประกอบอาชีพบางอาชีพในชุมชนเส่ียงต่อพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลต่อการควบคุมดูแล
นักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบ    เช่น ร้านเกม อินเทอร์เน็ต กิจการร้านค้าท่ีแฝงการจ าหน่ายสาร
เสพติด 

1.4. ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตร และขาดการดูแลเอาใจใส่
การเรียนของนักเรียนอย่างจริงจัง ส่งผลให้นักเรียน มีปัญหาด้านความประพฤติและผลการเรียน 

1.5. การย้ายถิ่นของผู้ปกครองเพื่อการประกอบอาชีพส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการเรียนของ
นักเรียน 

 
     ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 

๒.๑ นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมขาดการไตร่ตรองและไม่สามารถ        
      แยกแยะคุณและโทษได้ 
๒.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วส่งผลให้นักเรียนเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เสียสุขภาพและ  
      สูญเสียสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล 
๒.๓ การให้บริการด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้การปฏิบัติงาน 
      ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

  ๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)  
3.1. ราคายางพาราและสินค้าด้านการเกษตรตกต่ าแต่ค่าครองชีพสูงเป็นผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบาง

ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียน 
 
  ๔. ปัจจัยด้านการเมอืงและกฎหมาย (Political  and legal  factors : P) 

4.1. นโยบายด้านการให้โรงเรียนจ้างนักการภารโรงและพนักงานอื่นๆ ด้วยงบประมาณของโรงเรียน
ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ น้อยลง 

4.2. นโยบายการศึกษาของชาติเปล่ียนแปลงบ่อยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.3. นโยบายทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาขาดความต่อเนื่อง บางนโยบายปฏิบัติได้ยาก 
เกินศักยภาพนักเรียน และครูผู้สอน  
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กลยุทธ์การพัฒนาตามศักยภาพ 
    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเวที 
2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา 
3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีท่ีหลากหลาย 
4. ครูใช้มาตรการในการติดตาม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปัญหา โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
    ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย โดยการสอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมในโอกาสต่างๆ 
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานคุณธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และคาบอบรมคุณธรรม 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมี

การเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเช่ือมโยงสู่หลักสูตรท้องถิ่นมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ โดยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
3. พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดโดยการใช้และพัฒนา

เครื่องมือท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2. เสริมสร้าง สวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพแก่บุคลากรในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

    ด้านปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลย ี
1. สร้างและจัดหาปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดย

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนหวงแหนและใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากภัยท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี 

    ด้านการบริหารจัดการ 
1. ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมุ่งเน้นระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการวางแผน 

การด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล 
2. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคระกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ ๓ 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร ์
 

1. ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมี 

การ วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์
“ประเทศมี ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ 

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยนืท้ังในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป 
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอ 

ภาคและเป็นธรรม 
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟืน้ฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมี 
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผน
แม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
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โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้   

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
  

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ 

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations)     

    4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

         3 Rs ได้แก่ การ อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)   

         8 Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน 
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ 
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion)   

  4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย   
        1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็ก 

ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพฒันาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย 
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี 
คุณค่าและเป็นสุข   
                  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม   
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                 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ 
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดา 
รงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมี 
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี 
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี 
เหมาะสม    

      5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี  
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 
4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  

2. จุดเนน้เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ      
จุดเน้นเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จุดเนน้ด้านความม่ันคง  แนวทางหลัก   

1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
1.2  การบริหารจัดการ   
1.3  การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ   
1.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่    
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 (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  แนวทางหลัก   
2.1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะใน

สาขาท่ีตรง ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
          2.2  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ 

มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ 
 (3) จุดเนน้ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แนวทางหลัก   
           3.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
          3.2  การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
          3.3  การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ   
          3.4  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานท่ี 
(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม  แนวทางหลัก   
          4.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
          4.2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
          4.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย   
          4.4  การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แนวทางหลัก  
          5.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี 

เกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต   
          5.3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม  
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  แนวทางหลัก   
          6.1  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
          6.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   
          6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
          6.4  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา   
          6.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 

3. นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ  
   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่  
  

วิสัยทัศน์   
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
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พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา  
  
 
เป้าประสงค์   

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์   
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล   

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นท่ี   

7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  
ยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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วัตถุประสงค ์   
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา    
2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา   

            3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   4. ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  
หลักการ   

1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)   
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

  
จุดเน้นการจัดการศึกษา   

1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอืน่ ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 
โภชนาการ   

2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 
อนุบาล โดยมีจุดเน้น   

    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   
    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกัน และจัดการเรียนรู้ 

แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น   
    - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น   
    - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร  
    - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

สถานการณ์ จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
    - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม  
    - จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า   
    - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)   
    - จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
 4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความ

ต้องการ ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
     - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน 

เรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม  
     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  
     - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
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     - จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค   
5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ 

ความรู้ใหม่ และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น   

     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ   

     - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
     - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม

เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
  
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบติั  
  1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้   

2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน 
การ นิเทศ และการบริหาร   

3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของ 
องค์กร   

4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหล่ือม
ล้ า ในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน   

5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคล่ือนสู่การ 
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม   

6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ 
บริหาร  7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ท้ังระดับ
การศึกษาข้ัน  

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา   
8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น 

พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้   
9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
 
4. ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 12 
 
วิสัยทัศน์ 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมเขต 12 เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศทางการศึกษาด้วย “ ศาสตร์พระราชา” 

 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๒๖ 
 

พันธกิจ (Mission) 

       ๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์
พระราชา” 
       ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
       ๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       ๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ (Goal) 

        ๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
        ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากลมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
         ๓. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
           ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
           ๕. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความเลิศ มีธรรมาธิบาล
เป็นท่ียอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ค่านิยมองค์กร 

 “ถือประโยชน์ของนักเรียน และสถานศึกษาเป็นส าคัญ ” 
 “Students and  Schools  Come First  : SSCF ” 

กลยุทธ ์( Vission ) 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็น
เลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น  



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๒๗ 
 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 

องค์กรณ์คุณภาพ 
 

      จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกงหราพิชากร ช้ีให้เห็นว่าผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังคงมีปัญหาในด้านคุณภาพของผู้เรียนท่ียัง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะและทักษะอยู่ในระดับท่ียังไม่พึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจึงมีความจ าเป็น ท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสูอนาคต เป็นการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรจะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 
                  “ภายใน ปี 2566 โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียน 

เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21” 
 
 
 
ค านิยาม 
 

วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 หมายถึง อัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบด้วย 
1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม 
3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 
4. I of Viture อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 

 
อัตลักษณ์ (Identity)  

   
 
 
เอกลักษณ์  
  “รักษ์วัฒนธรรม” 
 

สุขภาพกายจิตดี กีฬาเด่น สามัคคี มีความสุข 
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คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ (Desired Characteristics) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งโรงเรียนกงหราพิชากร ได้ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ ๙ ประการ ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย    
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 
๙. กล้าแสดงออก 
 
 
 
 

ภาพความส าเร็จของโรงเรียน 
  

 
นักเรียน 

มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม 
รู้จักวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง 

 
ครู 

มีครูครบช้ัน ครบวิชาเอก มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่
ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

 
ผู้บริหาร 

เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยความมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

 
โรงเรียน 

เป็นโรงเรียนช้ันน า มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ท่ีอบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม 
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พันธกิจ 
 
  พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าท่ี และตามวิสัยทัศน์ท่ีไดก าหนดไว ซึ่ง
ประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

7) ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
8) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) 
มีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
ยุคใหม่ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง 

9) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

11) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอ 
12) พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     

 
    เป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรมุ่งหวังให้เกิดการ
บรรลุผลในปี 2563 – 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 

7) นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะท่ีดี มีภูมิคุ้มกัน
จากภัยทุกรูปแบบและมีความเป็นไทย มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  

8) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ (การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) มีทักษะพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์    

9) โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ได้รับสวัสดิการ  มีสวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

11) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ 
ท่ีคุณภาพและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

12) ๖.โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยอมรับของชุมชน
และสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
      

ประเด็นกลยุทธ์ 
  ประเด็นกลยุทธ์เป็นประเด็นส าคัญตามพันธกิจ ท่ีจะอาศัยการขับเคล่ือนด้วยวิธีการทาง กลยุทธ์ให้มี
การพัฒนาท่ีแตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด  ประกอบด้วย 6 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
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1) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
2) พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
6) พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล           

 
จุดเนน้สถานศกึษา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น  
 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง  
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)  
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. นักเรียนได้รับการพฒันาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา

และศิลปะ เพื่อ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ  
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีการวิจัย การ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน  
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน  
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บทที่ ๔ 
กรอบกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำปี 2563 - 2566 

เพื่อให้ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกงหราพิชากรถูกแปลงสู การปฏิบัติ จึงไดก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระบบวัดผลทางกลยุทธ์             

คือ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) เพื่อวัดความก้าวหนาของการ
ด าเนินงาน และไดก าหนดระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์คือ กลยุทธ์ริเริ่ม (Strategy Initiative ) เพื่อการ
ขับเคล่ือนการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมุ่งหวัง  ท้ังนี้ได้นิยามของระบบวัดผลทางกลยุทธ์ และ
ระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีโรงเรียนกง
หราพิชากรด าเนินการตามประเด็นกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด  หมายถึง ตัวชี้วัดหลักท่ีส าคัญของความก้าวหนาของการด าเนินงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ค่ำเป้ำหมำย  หมายถึง  ค่าเป้าหมายท่ีต้องการให้บรรลุในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ และมุ่งหวังไปท่ีการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ริเร่ิม หมายถึง กลวิธีทางการกระท าท่ีเน้นการพัฒนาท่ีแตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดดท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพท่ีมีและความคาดหวังท่ีต้องการในอนาคต 
  ท้ังนี้สามารถแยกการระบบวัดผลทางกลยุทธ์ และระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์    แต่ละ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ไดดังนี้
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ประเดน็กลยุทธ์ 1 พัฒนาคณุภาพผู้เรียนสูค่ณุภาพสากล 

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1) นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงขึ้น มี  

ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป 

54.91 53.59 56.56 58 60 62 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 
- พัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ 
 (O-net) ของนักเรียน  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

35.28 
31.42 

 
 

38.68 
33.84 

 
 

39.00 
34.40 

 
 

40 
35 

 
 

41 
36 

 
 

42 
37 

ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

n/a n/a 70 72 74  

2) นักเรียน มีทักษะ
การเรียนรู้ท่ีส าคัญ ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
 

ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน ส่ือสารและการคิดค านวณ  

n/a n/a 70 71 72  - พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ท่ี
ส าคัญ ในศตวรรษท่ี 
21 และมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ 
- พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

n/a n/a 70 73 75  

ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในระดับดีขึ้นไป 

n/a n/a 75 77 79  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

      

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

      



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๓๓ 
 

ประเดน็กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่ดงีาม 

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 256
1 

2562 256
3 

2564 256
5 

256
6 

1) นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม มีความเป็นไทย วิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดี (ระดับ 2 ขึ้นไป) 

n/a n/a 80 82 84  - ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
มีความเป็นไทย วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
รักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
- พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการ
ดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคล ท่ีเข้าใจเข้าถึง
และพัฒนา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 

n/a n/a 90 91 92  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

     

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

     

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

      

2) นักเรียนมีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ  

n/a n/a 90 91 92  สร้างจิตส านึกให้นักเรียน
มีความจงรักภักดีและ
ธ ารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติและการ
เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 256
1 

2562 256
3 

2564 256
5 

256
6 

3) นักเรียนมีสุขภาวะท่ี
ดี และมีภูมิคุ้มกันจาก
ภัยในรูปแบบต่างๆ 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมีจิตสังคมท่ีดี n/a n/a 80 82 84  พัฒนานักเรียนให้มีสุข
ภาวะท่ีดี และมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยใน
รูปแบบต่างๆ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการประเมิน SDQ อยู่ใน
ระดับปกต ิ

n/a n/a 80 82 84  

ร้อยละของนักเรียน มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง n/a n/a 20 18 16  
 

ประเดน็กลยุทธ์ 3 พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1) โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล 

1.1 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
โดยบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

n/a ดี ดี ดี ดี ดี พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

2)โรงเรียนมี
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

1.1 ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนผู้เรียน
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 

n/a 60 65 67 70 73 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  

3)โรงเรียนมีระบบการ
วัดผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 

1.1 ร้อยละของครูท่ีมีระบบการวัดผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
 

n/a 65 67 70 73 75 พัฒนาระบบการ
วัดผลประเมินผลให้
มีประสิทธิภาพ 

 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๓๕ 
 

ประเดน็กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูสูม่าตรฐานวชิาชีพ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1)  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับพัฒนา
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 25 ช.
ม.ต่อป ี

n/a 50 55 60 65 70 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
รูปแบบท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

      

ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

      

2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และ
มีความก้าวหน้าท่ีทางด้าน
วิชาชีพ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
สวัสดิการและ สวัสดิภาพ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

      เสริมสร้าง 
สวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ ความก้าวหน้า
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพแก่บุคลากร
ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น       

 
 
 
 
 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๓๖ 
 

ประเดน็กลยุทธ์ 5 พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเร่ิม 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1) โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐาน 
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
สู่การเป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ 
(Happiness  School ) 

      พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน และ
แหล่งเรียนรู้
ภายในให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

จ านวนห้องเรียนท่ีได้รับการปรับปรุงพฒันา
เป็นห้องเรียนคุณภาพท่ีทันสมัย 

15 ห้อง 17 ห้อง 20 ห้อง 24 ห้อง 28 ห้อง 30 ห้อง 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      

2) โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย
สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการน าและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

      น าและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการน าและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

      

ร้อยละของครูท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

      

 
 
 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๓๗ 
 

ประเดน็กลยุทธ์ 6 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ริเร่ิม 

2561 2562 2563 2564 2565 2566  
1) โรงเรียนเป็น
โรงเรียนคุณภาพช้ันน า 
มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับของสังคม  

ระดับคุณภาพการประเมินตนเองในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

n/a n/a ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม 1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโดยการ
สร้างความเข้มแข็งระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการ
วางแผน การด าเนินการ
ตามแผน และการติดตาม
ประเมินผล 

ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง 

n/a n/a 4 4 5 5 

ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม
 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ใน  
 การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตามประเมิน และรายงานผล 

      

1) โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาท้ัง
ในและนอกประเทศ 

จ านวนเครือข่ายท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี n/a n/a 2 3 4 4 2. เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

n/a n/a 90 95 100 100 

 
 
 

 
 



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร     หน้า   ๓๘ 
 

บทที่ ๕ 
  การบริหารแผน ก ากับ ติดตาม ประเมนิผล  

 
  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) โรงเรียนกงหราพิชากร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการท่ี
เช่ือมโยง สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 12  และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
  การบรหิารแผน    

โรงเรียนกงหราพิชากร  ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร แผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกงหราพิชากร  ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังนี้     

1. หลักนิติธรรม  คือ  การด าเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง  
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน     

  2. หลักคุณธรรม  คือ  การด าเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท า 
ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     

  3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน    
            4. หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมี 
ส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ     

  5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ 
รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป     

  6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นใน
การ บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. การก ากับติดตาม    

โรงเรียนกงหราพิชากร  ก าหนดแนวทางการการกับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. 
Deming ดังนี้   

1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
 - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่   

  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
  - ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
  - งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่   
  - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่   
2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ   

 - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่   
  - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
  - มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๓๙ 
 

  - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่   
  - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
   
3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน   
  - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่   
  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่   
  -  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่   
  -  ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม่   
  -  ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่   

            4 . A : ACTION น าข้อมูลท่ีได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป   
                       -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ   

             -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มข้ึน   
          - มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้วางแผน 

จัดท าโครงการในครั้งต่อไป   
             - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป     
 

    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) โรงเรียนกงหราพิชากร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เป็นแผนท่ีมุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
  ๑. หลักการบริหารสู่การปฏิบัติ  

  การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) สู่การปฏิบัติโดย
ยึดหลัก ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้     
               ๑.๑  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสูอนาคต เป็นการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรจะใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี ้
 

“ภายใน ปี 2566 โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21” 

 
 

               ๑.๒  อัตลักษณ์ (Identity)  
สุขภาพกายจิตดี กีฬาเด่น สามัคคี มีความสุข 

 

๑.๓  
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย    
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง  



    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร               หน้า  ๔๐ 
 

6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 
๙. กล้าแสดงออก 

๑.๔ พันธกิจ (Mission) 
1) ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑ (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิด
ค านวณ) มีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
ยุคใหม่ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง 

3) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ี
ประสิทธิภาพ  

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น 

แบบอย่างท่ีดี จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่าง 

เพียงพอพัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     
๑.๕ เป้ำประสงค์ (Goal) 
1)  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความรักในสถาบัน

หลัก 
ของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะท่ีดี มีภูมิคุ้มกัน
จากภัยทุกรูปแบบและมีความเป็นไทย มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  

2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ (การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) มีทักษะพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์    

3)  โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็น
แบบอย่าง 

ท่ีดี  ได้รับสวัสดิการ  มีสวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
5)  โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่ง 

การเรียนรู้ ท่ีคุณภาพและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
๖)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยอมรับ 

ของชุมชนและสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๑.๖ กลยุทธ์ (Strategic) 

1) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
2) พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
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3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
6) พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล     
 

 ๒. การน าแผนสู่การปฏบิัติ  
      การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนท่ีแสดงถึงวิธีในการตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมไป 
ด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างท้ังภายในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้การ น าแผน
สู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบมายอ านาจหน้าท่ี การ
ประสานงาน  การอ านวยการ การควบคุม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ในแต่ละขั้นตอนของ  แผน
ด้วย การน าแผนสู่การปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  ของแผน 
เพื่อจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงก าหนดหลักการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้  
      ๒.๑ การส่ือสารกลยุทธ์ เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โรงเรียนกงหราพิชากร บทบาทท่ีส าคัญก็คือจะต้องด าเนินการส่ือสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และระบบวัดผลประเมินผล ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์และท่ัวถึง  
              ๒.๒ ก าหนดคณะท างานในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ ก าหนดคณะท างานในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับกับภารกิจของ    
แต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคล่ือนกลยุทธ์  
              ๒.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ/ปีการศึกษา โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยการ         
ก าหนด คัดเลือก โครงการกิจกรรมท่ีเหมาะในแต่ละปี เพื่อบรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการ  
  ๓. การจัดระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
              ๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าประจ าปีเป็นการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละกลยุทธ์ โครงการ/ 
กิจกรรม เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดอันจะน าไปสู่การทบทวนและ          
การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม  
               ๓.๒ การประเมินเมื่อส้ินสุดแผน  
               ๓.๓ การจัดท ารายงานประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และรายงานการใช้งบประมาณ 
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คณะผู้จัดท า 
 
ทีป่รกึษา 
 นายขรรค์ชัย         เหน็บบัว    ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
 นางปรีญา       จันทร์เทพ   หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 
  นางธิดารัตน ์  หมีนปาน             หัวหน้าบริหารงานบุคคล 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา    กรดสัน    หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 
 นายนิคม        เพชรภักด ี   หัวหน้าบริหารงานบริหารท่ัวไป 
 นายสนธยา        หนูมาก    หัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ผูป้ระสานงาน 
 นายขรรค์ชัย         เหน็บบัว                      นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง 
 นางปรีญา       จันทร์เทพ                    นายประเสริฐ  ยาชะรัด 
 นางธิดารัตน ์  หมีนปาน                   นายก้องเกียรต ิ  ฤทธิ์ชู 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา    กรดสัน                      นางอุรา   ศรีทิพยราษฏร์ 
 นายนิคม        เพชรภักด ี                  นางวนิดา  ดมเด็น 
 นายสนธยา        หนูมาก                     นางอนงนาฎ   ข านุรักษ์ 
 นางสาวอนุตรา  สาม่าน                       นางสาวฤทัยรัตน์  คงด า 
 นายสุทัศน์  ปาลบัวแก้ว                  นางสิด๊ะ  ชอบงาม 
 นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์           นางสาวจันทรา  เนตรพันธ ์
 นายปรีชา  เศรษฐสุข  นางสุภัชชา   รักษาแก้ว 

นางสาวฐิตินันท์  ผ่องสุข   นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด 
นางสาวทิพย์ปราณี ชูสง   นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์ 
นายพิพัฒน ์  เหล็มปาน  นางวรรณทัย  เพชรภักด ี
นางสาวรุ่งนภา  กล่ินเขียว  นายโดมพงศ์   ทองเรือง 
นางอุบลวรรณ  หนูชัยแก้ว  นายธัชนนท์  ขวัญปลอด 

 

รวบรวม /เรยีบเรยีง / จัดท ารปูเล่ม 
 นางธิดารัตน ์  หมีนปาน 
           นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู  
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