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ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
แผนปฏิบัติกำร 

โรงเรียนกงหรำพิชำกร 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ค ำน ำ 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                   
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ ก าหนดให้ (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา ไว้เป็นการล่วงหน้า (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาตาม 
(๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 
๑๖ วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณสถานศึกษา ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้
ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
เสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้งานฝ่าย
บริหารงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป
ประกอบกับระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๘ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในก าหนดเวลา โดย (๒) ก าหนด
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแผนงบประมาณต่อไป โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แบ่งเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ บทน า น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่วนท่ี ๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดหนองโพรง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะน าไปใช้เป็นกรอบ ในการด าเนินงาน และระดมสรรพก าลังร่วมผลักดันการ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ต่อไป  

 
 
 
 

                      (นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ต่อแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 

ของโรงเรยีนกงหรำพิชำกร 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนกงหราพิชากร ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนกงหราพิชากร มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                     (ลงนาม)           ฉ่าฝีอี    เพ็งโอ                                  
         (นายฉ่าฝีอี    เพ็งโอ)  

               ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     โรงเรียนกงหราพิชากร 

 
 
 
                                       (ลงนาม)        สุภัชชา   รักษาแก้ว         ผู้แทนชุมชน 
                                                            (นางสุภัชชา   รักษาแก้ว) 

                                ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           โรงเรียนกงหราพิชากร 
 
 
 
                                     (ลงนาม)                                          ผู้แทนโรงเรียน 
                                                             (นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
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สำรบัญ 
เร่ือง                      หน้ำ 
 

ค าน า  ก 
หนังสือเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ข 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ค 
สารบัญ  ง 
บทท่ี  ๑   ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
บทท่ี  ๒   แนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ๓๐ 
บทท่ี  ๓   ประมาณการรายรับ – รายจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ๔๐ 
ภาคผนวก  ๔๓ 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๔ 
 รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๔๖ 
 ค าส่ังการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๕๑ 
 โครงการปีการงบประมาณ   ๒๕๖๔ ๕๓ 
            โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๕๔ 
            โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ๖๕ 
            โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๘๘ 
            โครงการรวมศิลป์สร้างสรรค์ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) ๑๐๒ 
            โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๑๑ 
            โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๑๒๒ 
            โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๑๖๙ 
            โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๗๖ 
            โครงการสถานศึกษาพอเพียง ๑๘๗ 
            โครงการพัฒนาบุคลากร ๑๙๔ 
            โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๐๓ 
            โครงการสัมพันธ์ชุมชน ๒๐๗ 
            โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๒๑๗ 
            โครงการสืบสานความเป็นไทย ๒๒๐ 
            โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๔ 
            โครงการสร้างคนดีคู่กงหรา ๒๓๒ 
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บทท่ี  ๑  
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  ข้อมูลพื้นฐำนและประวัติของโรงเรียน 
๑.๑ ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนกงหราพิชากร 

ชื่อภำษำอังกฤษ  Kongrapichakorn  School    
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒ ต้ังอยู่เลขที่  ๑๑๘    หมู่ท่ี  ๘  ต าบลคลองทรายขาว     อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  
รหัสไปรษณีย์  ๙๓๑๘๐  โทรศัพท์  ๐๗๔-๖๘๗๐๒๘  โทรสาร  ๐๗๔-๖๘๗๐๒๘   

Email  :  kongra.ac@gmail.com 
Website  :  http://www.kongra.ac.th 

๑.๓ เนื้อที่สถำนศึกษำ  จ านวน  ๗๒  ไร่   
๑.๔ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

     โรงเรียนกงหราพิชากรจัดต้ังขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นห่างไกลได้รับการศึกษา  โดยนายเธียร  สุวรรณรัตน์  ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอกงหรา  รับ
หลักการมาจากจังหวัดพัทลุง  เพื่อด าเนินการจัดต้ังโรงเรียน  โดยร่วมกับนายจิตรเพชรโชติ ท าหน้าท่ี
ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆจนได้รับบริจาคเงินจากหน่วยงานต่างๆเช่น ชมรมศิษย์เก่า
ธรรมศาสตร์พัทลุง  หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ีและใช้แรงงานจากประชาชนในท้องถิ่น  ก่อสร้างอาคารช่ัวคราว  
จ านวน  ๓  ห้องเรียน  ได้รับอนุมัติก่อต้ังโรงเรียนเมื่อ  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ  ๒  
มิถุนายน  ๒๕๒๐  โดยมีนายจิตร  เพชรโชติ  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก 

๑.๕ เปิดสอนต้ังแต่ระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ถึงระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
๑.๖ โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริกำร  จ านวน  ๗  โรงเรียน    ได้แก่  โรงเรียนบ้านทอนตรน   

โรงเรียนอนุบาลกงหรา  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์    โรงเรียนบ้านหน้าวงั  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  โรงเรียนบ้าน
พูด กรป. กลาง  และโรงเรียนบ้านป่าแก่ 

 
๒.  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร  ต้ังแต่  ๑๗  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายณรงค์   ทองเทพ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร  ต้ังแต่  ๑๖  ตุลาคม   ๒๕๖๓ 

๒.๓ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 จัดต้ังขึ้น  เมื่อ  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐   
 สถำนที่ต้ัง เลขท่ี  ๑๑๘  หมู่ท่ี  ๘  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   
 มีเนื้อที่  ๗๒  ไร่  กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเป็นของกรมธนารักษ์ 
 อักษรย่อ  ก.พ. 
 คติพจน์ประจ ำโรงเรียน  อตตา  หเว ชิต เสยโย  (ชนะตนนั้นแลเป็นคนดี) 

mailto:kongra.ac@gmail.com
http://www.kongra.ac.th/
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 ปรัชญำโรงเรียน  จริยธรรมพัฒนา  วิชาการทันสมัย  อนามัยสมบูรณ์  เกื้อกูลชุมชน 
 สีประจ ำโรงเรียน  “ด า-แดง” 
 อัตลักษณ์ 

   “ สุขภาพกายจิตดี  กีฬาเด่น  สามัคคี  มีความสุข” 
        เอกลักษณ์ 

   “รักษ์วัฒนธรรม” 
๒.๔ วัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ  จัดต้ังขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา   

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลได้รับการศึกษา 
๒.๕ ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร  โรงเรียนกงหราพิชากรแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น   

๕  กลุ่ม  คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคลากร  กลุ่มบริหารท่ัวไป  และกลุ่ม
กิจการนักเรียน 
 
    ๓. ข้อมูลนักเรียน 

   ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓)  ดังนี้ 
๓.๑ จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  ๕๐๘  คน 
๓.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ ำนวน 
ห้อง 

จ ำนวนผู้เรียนปกติ (คน) 
รวม 

ชำย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ ๔๕ ๔๘ ๙๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ ๔๐ ๔๒ ๘๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๓๙ ๓๗ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓ ๓๖ ๕๓ ๘๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓ ๓๗ ๕๓ ๙๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๙ ๔๙ ๗๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๒๒๖ ๒๘๒ ๕๐๘ 
 

๓.๓   มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม         ๖๕         คน 
๓.๔   มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ     ๐           คน 
๓.๕   มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                    ๐         คน 
๓.๖   มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ          ๖๐        คน 
๓.๗   จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉล่ีย)                       ๓๒        คน 
๓.๘   สัดส่วน ครู : นักเรียน           ๑  :  ๑๖ คน 
๓.๙   จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)          ๔        คน 

     ๓.๑๐  จ านวนนักเรียนท่ีท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นท่ีได้รับ) 
  ประเภท   กีฬา + กรีฑา    จ านวน      ๘๐    คน 
  ประเภท    วิชาการ         จ านวน            ๑๕       คน 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔     โรงเรียนกงหราพิชากร                                    หน้า ๓ 

๔. ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภท / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   ๑   
- รอง / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   ๑   
- ผู้จัดการ      

รวม   ๒  ๒ 
๓. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา      
    - ครูระดับมัธยมศึกษา  ๑๘ ๖   
    - วิทยากรสอนอิสลาม  ๑    
    - ครูต่างชาติ  ๑    

รวม  ๒๐ ๖  ๒๖ 
๔. บุคลากร      

- ลูกจ้าง ๓     
- ลูกจ้างช่ัวคราว  ๑    
- อื่นๆ (ระบุ)ครูพี่เล้ียงเด็ก

พิการเรียนร่วม 
 ๑    

รวม ๓ ๒   ๕ 
รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๒ ๗  ๓๒ 

 
- มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก             ๒๔             คน    (๑๐๐.๐๐) 
- มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด             ๒๔        คน    (๑๐๐.๐๐) 
- ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู  คนละ     ๑๘        ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีท่ีผ่านมา  บุคลากรได้รับการพัฒนา 

เฉล่ียคนละ ๕ ครั้ง/ป ี
 
๕.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  แหล่งเรียนรู้และกำรใช้งำน 

๕.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน  ๕  หลัง   ได้แก่  อาคารเรียน    ๒    หลัง 
อาคารฝึกงาน  จ านวน  ๓ หลัง  อาคารหอประชุม จ านวน ๑ หลัง  อาคารช่ัวคราว ๑ หลัง   

๕.๒ จ านวนห้องเรียนท้ังหมด   ๑๖     ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓     =  ๓ : ๓ : ๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖     =  ๓ : ๓ : ๒ 
 

๕.๓ ห้องสมุด  ขนาด    ๒๔๐  ตารางเมตร  มีหนังสือท้ังหมด   ๙,๐๐๐   เล่ม   
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๕.๔ จ านวนสนามกีฬา ๓  สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล   สนามบาสเก็ตบอล  สนาม 
ตะกร้อ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 

๕.๕ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน  ๔๐    เครื่อง  มีการติดต้ัง 
อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน  มีจ านวน   ๔๐   เครื่อง 

๕.๖ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่ 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องสมุดเสียง 
3. ห้องสืบค้น Internet/Intranet 
4. ห้องเรียน Computer 
5. มุมค้นคว้าของแต่ละกลุ่มสาระ 
6. เรือนเพาะช าสมุนไพร 
7. แปลงเพาะปลูกยางพารา 
8. ศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
9. ห้องภูมปัญญาท้องถิ่น 

๕.๗ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ 
1. แหล่งศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การท าฝายกั้นน้ า   

น้ าตกมโนราห์   น้ าตกนกร า   น้ าตกไพรวัลย์ 
2. การเกษตร/การท าสวนยาง/สวนผลไม้ 
3. วัด/มัสยิด 
4. หนังตะลุงคุณนุกูล  ชายเกตุ  /มโนราห์ 
5. การนวดแผนไทย 
6. แพทย์แผนไทย 
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๖.  โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนกงหราพิชากร  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  ของ

กระทรวงศึกษาธิการ    โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๑)  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

ช่วงชั้นที่ ๓  ( ม.๑ – ม.๓ ) 
 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี  ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือ  การใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้ การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 

ช่วงชั้นที่ ๔  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ –๖  
 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี  ไม่น้อยกว่า  ๓,๖๐๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือ   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาเพื่อการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ระดับชั้น เวลำเรียน  (คิดเปน็ร้อยละต่อป)ี รวม 
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ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๖๐๐ ๓,๖๐๐ 

ระดับชั้น เวลำเรียน  (คิดเปน็ร้อยละต่อป)ี รวม 
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ม.๔ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑,๖๐๐ ๒,๒๘๐ 
ม.๕ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑,๖๐๐ ๒,๓๒๐ 
ม.๖ ๘๐ ๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑,๖๐๐ ๒,๒๐๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๔,๘๐๐ ๖,๘๐๐ 
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๗.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
๗.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๖  หลัง   ได้แก่  อาคารเรียน  ๒  หลัง  อาคารฝึกงาน จ านวน 

๓ หลัง อาคารหอประชุม/โรงอาหาร  จ านวน  ๑ หลัง  อาคารเรียนช่ัวคราว  จ านวน ๑ หลัง 
๗.๒  จ านวนห้องเรียนท้ังหมด  ๑๖  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   = ๓ : ๓ : ๒ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖   = ๓ : ๓ : ๒ 

 
๘.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

 
รำยได้ บำท รำยจ่ำย บำท 

๑. เงินงบประมำณ 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียน   
ฟรี ๑๕ ปี 
     - ค่าหนังสือ 
     - ค่าอุปกรณ์ 
     - เครื่องแบบ 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. เงินนอกงบประมำณ 
๓. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

 
๑,๕๒๓,๖๕๐ 

 
 

๔๔๓,๒๒๖ 
๑๘๓,๗๑๐ 
๒๐๕,๖๕๐ 
๓๘๒,๐๓๐ 

 

 
 งบด าเนินการ 
 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียน   
ฟรี ๑๕ ปี 
    - ค่าหนังสือ 
    - ค่าอุปกรณ์ 
    - เครื่องแบบ 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
๕๒๗,๙๒๐.๘๐ 
๗๙๑,๘๘๑.๒๐ 

 
 

๓๘๗,๒๐๐ 
๑๘๓,๗๑๐ 
๒๐๕,๖๕๐ 

๑๔๐,๒๓๗.๑๗ 
 

รวม ๒,๗๓๘,๒๖๖ รวม ๒,๒๓๖,๕๙๙.๑๗ 
 

๘.๒  ข้อมลูทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
  ๑.  คอมพิวเตอร์    มีจ านวนท้ังหมด    ๔๐  เครื่อง 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน     ๓๕  เครื่อง 
       ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้   ๓๕  เครื่อง    

       ใช้ในห้องปฏิบัติการ  Discovery  ๒๐  เครื่อง  (ใช้ได้ ๑๐  เครื่อง) 
        ใช้ในงานส านักงาน   ๗   เครื่อง 
  ๒.  ปริมาณส่ือ   

      ส่ือส่ิงพิมพ์      ๑,๗๕๐  เล่ม  
       ส่ือเทคโนโลยี      ๒๐๐   ช้ิน 
 

 
          ๘.๓  ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด  ๒๒  ห้อง  ได้แก่ 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา/เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
ห้องปฏิบัติการเคมี / สืบค้นวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
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ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
ห้องสหกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ  Sound   Lab 
ห้องปฏิบัติการ  Discovery 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ   
ห้องพระพุทธศาสนา 
ห้องละหมาด 
ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องประชาสัมพันธ์  
ห้องสภานักเรียน 
ห้องแนะแนว 
ห้องพยาบาล 

   ๘.๔  พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ   ได้แก่   บริเวณหอประชุม  ใต้อาคารเรียน ๒๑๖   สนาม
ฟุตบอล  และสนามบาสเกตบอล   

 
๙.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญำท้องถ่ินและกำรใช้ 

๙.๑  ห้องสมุดมีขนาด  ๒๔๐  ตารางเมตร    จ านวนหนงัสือในห้องสมุดท้ังหมด  ๙,๐๐๐  เล่มการ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบนักเรียนบริการจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเฉล่ีย  
๓๐๐  คน/วัน 

 
๙.๒  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวน
ครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/

ปี) 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา /  
    เพาะเล้ียงเนื้อ 
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี / 
สืบค้นวิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
๔. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
๕. ห้องสืบค้นข้อมูล
อินเตอร์เน็ต 
๖. ห้องสหกรณ์ 

๙๐ 
 

๑๓๐ 
 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 

 
๒๐๐ 

๑.  น้ าตกมโนราห์ 
๒.  น้ าตกนกร า 
๓.  สถานบริการนวดแผนไทย 
๔.  หนังตะลุง 
๕.  วัด/มัสยิด 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวน
ครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/

ปี) 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๗.ห้องปฏิบัติการ  
Discovery 
๘.ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 
๙.ห้องปฏิบัติการศิลปะ   
๑๐.ห้องพระพุทธศาสนา 
๑๑.ห้องละหมาด 
๑๒.ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๓.ห้องประชาสัมพันธ์  
๑๔. ห้องสภานักเรียน 
๑๕. ห้องแนะแนว 

๑๔๕ 
 

๑๕๕ 
 

๑๓๐ 
๑๑๐ 
๑๗๕ 
๑๐๐ 
๑๙๐ 
๑๔๐ 
๑๐๐ 

 
๙.๓  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ 
ครู / นักเรียนในปีการศึกษานี้ได้แก่ 

1. นายหละ  ข านุรักษ์ ให้ความรู้เรื่อง  ยาสมุนไพร 
2. กรมทรัพยากรน้ า  ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ า  การท าฝายชะลอน้ า 
3. โรงพยาบาลกงหรา  ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด  โรคเบาหวาน  สุขภาพจิต  ฯลฯ 

 

๑๐. ข้อมูลชุมชน 
๑๐.๑ ข้อมูลอ ำเภอกงหรำ 

อ าเภอกงหรา   ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอศรีนครินทร์และอ าเภอเมืองพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองพัทลุงและอ าเภอเขาชัยสน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอตะโหมด และอ าเภอปะเหลียน (จังหวัดตรัง) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปะเหลียนและอ าเภอย่านตาขาว (จังหวัดตรัง) 
ประชำกร 
ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๕๕ และนับถือศาสนาพุทธ    

ร้อยละ ๔๕ ประเพณีของชาวกงหราก็มีความแตกต่างกันตามศาสนาเช่น การแต่งงานแบบอิสลาม การเข้า
สุหนัต การฝังศพ ส่วนชาวพุทธก็มีการบวช งานชิงเปรต เป็นต้น แต่ชาวกงหราแม้จะต่างศาสนากันแต่ก็อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

  อ าเภอกงหราแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๕ ต าบล ๕๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 
๑. กงหรา  (Kong Ra)   ๗     หมู่บ้าน  
๒. ชะรัด  (Charat)   ๙     หมู่บ้าน  
๓. คลองเฉลิม  (Khlong Chaloem)  ๑๔    หมู่บ้าน  
๔. คลองทรายขาว  (Khlong Sai Khao)    ๘    หมู่บ้าน  
๕. สมหวัง  (Som Wang)    ๗    หมู่บ้าน  

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอกงหราประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ แห่ง ได้แก ่

 เทศบำลต ำบลชะรัด ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลชะรัดท้ังต าบล 
 เทศบำลต ำบลกงหรำ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลกงหราท้ังต าบล 
 เทศบำลต ำบลคลองทรำยขำว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองทรายขาวท้ังต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมหวัง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสมหวังท้ังต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเฉลิม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองเฉลิมท้ังต าบล 

       ๑๐.๒  ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชน 
สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะอยู่ในเขตชนบท  อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม  

โดยเฉพาะการท าสวนยางพารา  และการท าสวนผลไม้  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีล้อมรอบไปด้วยภูเขาและสภาพ
ภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่ออาชีพเกษตรกรรม ประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๕๕  ศาสนาพุทธร้อย
ละ  ๔๕   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ 

 

๑๐.๓ โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โอกำส 

 โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีราบ สลับกับเนินเขา  ท าให้สภาพภูมิประเทศรอบๆ โรงเรียนดู 
สวยงาม  ร่มรื่น  อากาศดี มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญหลายแหล่ง  เช่น  แหล่งเกษตรกรรม  การปลูกพืชผักผลไม้
ต่างๆ แหล่งศึกษาพืชพรรณไม้ธรรมชาติ  แหล่งศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ า  มีน้ าตกท่ีสวยงามหลายแห่ง  โรงเรียน
อยู่ในชุมชนท่ีมีประชากรนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  ท าให้มีแหล่งเรียนรู้สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 
ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการต่างๆ เช่น ท่ีว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร  
โรงพยาบาล ท าให้การประสานงานต่างๆ การขอความร่วมมือ หรือการสร้างเครือข่ายชุมชนท าได้สะดวก 

อุปสรรค 
 ภาระทางเศรษฐกิจและผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้น้อย ออกไปท างานต่างถิ่น

ค่านิยมของผู้ปกครองท่ีนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในเมือง  และผู้ปกครองท่ีนับถือศาสนาอิสลามนิยมส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อท่ีจะได้เรียนศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย  นโยบายสา
ธารสุข ด้านการคุมก าเนิดท าให้มีประชากรวัยเรียนลดลง   สภาพแวดล้อมทางสังคมมีปัญหาอาชญากรรม  การ
เล่นการพนัน  ยาเสพติด   ส่ิงผิดกฎหมาย  ด้านการคมนาคม  มีรถโดยสารสาธารณะน้อยและเส้นทางคมนาคม
ไม่ค่อยสะดวก  ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
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๑๑. ผลงำนเกียรติประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
 โรงเรียนท่ีมีความสามารถด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรามการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบท่ี ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
 การเข้าร่วมโครงการน าร่องหรือโครงการทดลองต่างๆ  
 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ GHS 
 โรงเรียนในโครงการโทรทัศน์ครู 
 โรงเรียนโครงการ LLEN 
 โรงเรียนรับโล่รางวัล TFE (Team For Education ) ระดับภาค 

 

๑๒.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
โรงเรียนกงหราพิชากรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม  เมื่อวันท่ี ๔ – ๖ เดือน

กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๔  ด้าน  คือ  ด้าน
ผลการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
และด้านการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้  
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๕ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
๖ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดีมาก 

๗ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๘ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๙ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
ดีมาก 

๑๐ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ดี 
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๑๑ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 

 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 
 

๑๒.๑   ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสำม 
 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑)  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านความสามารในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ได้แสดงความคิดเห็น  ซักถามและวิพากษ์วิจารณ์  เพื่อสร้าง
ความคิดอย่างหลากหลาย  และเป็นการฝึกทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  เช่น  การท ากิจกรรมแบบบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท ากิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  เขียน  
คิดวิเคราะห์  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงงานให้กับผู้เรียน  โดยใช้ส่ือท่ีกระตุ้น
ความสนใจและสามารถปฏิบัติได้  เช่น  การค านวณวัสดุในการจัดท าสวนถาด  ท าขนม  เป็นต้น  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  เช่น  การแยกแยะพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่  
การผลิตอุปกรณ์ส าหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าท่ีใช้ส าหรับการใช้งานในแปลงผักไร้ดิน  เป็นต้น  จัด
กิจกรรมรายงานข่าว  การบรรยายเรื่องจากภาพ  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  เขียนบรรยายภาพตาม
จินตนาการ  กิจกรรมแข่งขันทักษะในวันส าคัญต่างๆ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดประกวดวาดภาพ  การ
เขียนเรียงความ  การเขียนค าขวัญ  การคัดลายมือ  และส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โดยควรจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกระดับช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง  และให้เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับช้ันเรียน  เมื่อส้ินปีการศึกษามีการประเมินโครงการและกิจกรรมและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาในปีต่อไป  ครูควรร่วมกันวางแผนบูรณาการให้ผู้เรียนมีทักษะในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  มีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  และน าผลการบันทึกมาศึกษา
แก้ปัญหาและก าหนดวิธีพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  ๒)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มากขึ้น
โดยควรมีการก าหนดกิจกรรมของผู้เรียนทุกช้ันเรียน  เช่น  การก าหนดเป้าหมายในชีวิต  เป้าหมายของผลการ
เรียน  การบันทึกการอ่านอย่างเป็นระบบ  ให้ผู้เรียนท าปฏิทินการเรียนการท างานการทบทวนเป็นรายสัปดาห์  
กิจกรรมของครูผู้สอน  ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลควรให้ทราบศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้  ควรมีการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย   และวิเคราะห์ผล
ประเมินเพื่อน ามาจัดซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน  เน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนมีการจัดให้
เรียนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระทุกช้ันเรียนให้มากขึ้น  กิจกรรมเตรียมการสอบก่อนสอบ  ๖  เดือน  ยังมีความ
จ าเป็นท่ีจะให้มีการติวเข้มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนท่ีจะสอบมีการต้ังเป้าหมายว่าจะสอบผ่าน
ค่าเฉล่ียระดับชาติกี่วิชา  จัดกลุ่มผู้เรียนท่ีสอบตรงได้แล้วกับผู้เรียนท่ียังสอบไม่ได้  และควรมีการให้ผู้เรียนท่ียัง
ไม่ได้สอบ  O-NET  ทุกระดับช้ันได้ทราบเป้าหมายท่ีสถานศึกษาต้ังเป้าหมายไว้และให้มีการเตรียมตัวต้ังแต่  ๑-
๓  ปี 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ให้มี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีส าคัญการประสานความร่วมมือจากชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา  จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงามและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นพื้นท่ี
ท่ีใช้ร่วมกันของชุมชนจนประสบความส าเร็จมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  จึงอยากให้สถานศึกษาได้รักษา
มาตรฐานในการด าเนินงาน  ให้ยั่งยืนตลอดไป  เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นต่อไป  
โดยให้สถานศึกษาจัดท าเครื่องมือ  หรือแบบประเมินผลการพัฒนาการด าเนินโครงการต่างๆ  ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  แล้วน าผล  มาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทาง  ในการปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๑)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการพัฒนาในวิชาท่ีสอนของครู  น าผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  และประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคนในแต่ละ
ภาคเรียนมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๒)  ครูควรมีการบันทึกหลังสอนในทันทีท่ีสอนจบแต่ละช่ัวโมง  มีการประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ  ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  และ
วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มากขึ้นและครูควรมีการวิเคราะห์ทักษะความรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อได้ทราบถึงศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจะได้น าไปพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้ดีขึ้น 
  ๓)  ครูควรน าผลทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพต่ ากว่าดี  ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มหรือบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง  และควรวางแผนการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระยะยาว  โดยการให้ความส าคัญ
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  และการจัดการเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑  เน้นการ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทันทีเมื่อเจอปัญหาทุกครั้งท่ีสอน   ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดดีมากอยู่แล้ว  แต่เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวง  สถานศึกษาควรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไปและควรจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นไปตามระบบงาน  มีความรวดเร็วในการ
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สืบค้นเอกสาร  และควรให้เอกสารมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่การเป็นต้นแบบในการด าเนินงานแก่
สถานศึกษาอื่นๆ 
 

๑๒.๒  กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช ้
จากผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงนั้น  ทางกลุ่มวิชาการของโรงเรียนจึงได้โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดติวเข้ม  ๐ - net  ใหก้ับนักเรียนช้ัน  ม.๓  และ  ม.๖   
 ๒.๑  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ภายใน ปี ๒๕๖๖ โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 
พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

เป้ำหมำย 
 ๑. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
 ๒. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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 ๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 
 ๖. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 
 ๗. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ  

 

กลยุทธ ์  
 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด   
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 กลยุทธ์ ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน   
 กลยุทธ์ ท่ี ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
 กลยุทธ์ ท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
 กลยุทธ์ ท่ี ๕  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม           
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       

 โดยเน้นหลักการส าคัญดังนี้ 
๑. มุ่งสนับสนุนการท างานลงสู่ระดับห้องเรียนและสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยเน้นระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาเป็นรายโรง และการ
แก้ไขการท างานของสถานศึกษาหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ท้ังนี้ภายใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐาน  
การพัฒนา       

 ๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
นโยบาย และเป้าหมายท่ีส่วนกลางก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน (creation) และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 

 ๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา น ามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา 
 ๕. หน่วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษา และการใช้ทรัพยากรกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 

 จุดเน้น  

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔     โรงเรียนกงหราพิชากร                                    หน้า ๑๕ 

 ๒. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  
 ๔. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติไทย   
 ๕. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี   
 ๖. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 ๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๘. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๙. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
 ๑๐. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นท่ีชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
 ๑๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา   
 ๑๒. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ  

 

๒.๒ แนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (Word-Class Standard School) 
       ๒.๒.๑  คุณลักษณะผู้เรียนและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียน 
               ๑ คุณลักษณะผู้เรียน     
         ก.  เป็นเลิศทำงวิชำกำร  

 ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับ 
จากสถานบันนานาชาติ 

 ๒.  นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์ สามารถแข่งขัน 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๓. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศในอัตราสูง 

 ๔.  นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกับสถาบันต่างๆในระดับนานาชาติได้ 
    ข.  สื่อสำรได้อย่ำงน้อย ๒  ภำษำ 

๑.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆใน 
การส่ือสารได้ดี 

๒.  นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษจากสถาบันภาษานานาชาติ 
          ค.  ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 

๑.  นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิด 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 

๒.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มี 
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เหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ 
ประเทศชาติ ค่านิยม และความเช่ือของตนเองและผู้อื่น 
   ง.  ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

๑. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี 
ประสิทธิผล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
   ๒. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์  สัญญรูป) รู้จักตีความ สร้าง
ส่ือในการพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 
   ๓. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 
   ๔. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ท้ังด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยสามารถส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานในระดับนานาชาติ 
       จ.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   ๑.  นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความ
ซับซ้อน 
   ๒.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
   ๓.  นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายและผลตอบแทนได้ 
   ๔.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
 
           ๒ ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียน 
        ก.  เป็นเลิศทำงวิชำกำร  
            ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 

๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ัง 
ในและต่างประเทศ 

๔ อัตราเพิ่มของรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับนานาชาติ 
 

                     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
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๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศในอัตราสูง 

๔ อัตราเพิ่มของรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพระดับนานาชาติ 
๕ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับ 

ต่างๆ ในนานาชาติ 
        ข.  สื่อสำรได้อย่ำงน้อย ๒  ภำษำ 
            ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี 
๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา 

จากสถาบันนานาชาติ 
                     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี 
๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา 

จากสถาบันนานาชาติ 
        ค.  ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 
            ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท าโครงงานท่ี 
เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์กับนักเรียนต่างวัฒนธรรม 

๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ 
ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

๓ ร้อยละของนักเรียนนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ 
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
                     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท าโครงงานท่ี 
เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์กับนักเรียนนานาชาติ 

๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ 
ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

๓ ร้อยละของนักเรียนนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ 
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
        ง. ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
            ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ 
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบงานเข้า 
แข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ  
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สร้างสรรค์งาน ท้ังด้านวิชาการและอาชีพ โดยสามารถส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานใน
ระดับนานาชาติ  
                     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีนกัเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ  
สัญลักษณ์รูป) รู้จักตีความ สร้างส่ือในการพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

๒ นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างมีประสิทธิผล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบงานเข้า 
แข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ  
สร้างสรรค์งาน ท้ังด้านวิชาการและอาชีพ โดยสามารถส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานใน
ระดับนานาชาติ  
        จ.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
            ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวการณ์ท่ี 
หลากหลายของโลกเข้าใจในความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์ประกอบต่างๆในสังคมโลก  

๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายและผลตอบแทนได้ 

๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ 
จัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนักรู้ในในภาวการณ์ของโลก สามารถ 
เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

๒  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถระบุประเด็นทางและนโยบายสาธารณะ  
เปรียบเทียบค่าใช่จ่ายและผลตอบแทนได้ 

๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ 
จัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

๒.๒.๒  ด้ำนคุณภำพวิชำกำร 
            ๑ คุณภำพทำงวิชำกำร 

๑  โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ได้แก่  
หลักสูตร English Program (EP)  Mini English Program  (MEP)  International English Program (IEP)  
International Baccalaureate (IB) หรือความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
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๒  โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 
ตามความต้องการของผู้เรียน 

๓  โรงเรียนจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
๔  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 

ภาษาอังกฤษ 
๕  ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้นของ ๑)เนื้อหาหรือกิจกรรมสูมาตรฐานสากล  

(ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of  Knowledge) การเขียนความเรียงช้ันสูง (Extended Essay) โลกศึกษา 
(Global Education) การสร้างโครงงาน (Create Project Work) ๒) เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ท่ีจะ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 

๖  ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน 
๗  โรงเรียนใช้หนังสือ ค าราเรียน ส่ือท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
๘  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality  

Classroom System) 
๙  โรงเรียนใช้ระบบการวัดผลประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการ 

สอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ท้ัง
ในและต่างประเทศ 
              ตัวชี้วัดคุณภำพทำงวิชำกำร 

๑  ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตร 
มาตรฐานสากล  

๒  ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
๓  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตร 

มาตรฐานสากล 
๔  ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดให้มีรายวิชา ทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนความเรียงช้ันสูง โลกศึกษา  

และการสร้างโครงงาน 
           ๒  ด้ำนคุณภำพครู 

๑  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่าน 
การประเมินระดับชาติ 

๒  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญด้านอาชีพผ่านการประเมิน 
ในระดับชาติ 

๓  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
๔ ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
๕  ครูใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์(ICT)ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

และเผยแพร่ผลงาน ท้ังระบบออนไลน์ (online) และ (offline)  
๖  ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
๗  ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

             ตัวชี้วัดด้ำนคุณภำพครู 
๑  ร้อยละของครูด้านวิชาการท่ีผ่านการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 
๒  ร้อยละของครูผู้สอนด้านอาชีพท่ีผ่านการประเมินความเช่ียวชาติเฉพาะทางระดับชาติ 
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๓  ร้อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัยโครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร 
๔  อัตราการเพิ่มของครูท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
๕  ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๖  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติ 

           ๓ ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
                   โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้  
ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล      
                 ตัวชี้วัดด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
         ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

๒.๒.๓  บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management)  
            ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
๒  ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๓  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership)ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
๔  ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจัดการ 
๕  ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
๖  ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

              ตัวชี้วัดด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
๑  ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒  ร้อยละของผู้บริหารท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีเกี่ยวข้อง TQA 
๓  ร้อยละของผู้บริหารท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
๔  ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

            ๒. ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร 
๑ โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก 
๒ โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM)และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
๓ โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practices)มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ

ทุกด้านของโรงเรียน 
๔ โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจัดการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๕ โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคคลอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดยสามารถก าหนดอัตราก าลังสรร

หา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
๖ โรงเรียนแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดย

สามารถจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 
             ตัวชี้วัดด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

๑ ร้อยละของโรงเรียนท่ีบริหารจัดการตามข้ันตอนของ TQA 
๒ ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องในการหาอัตราก าลัง

สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
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๓ ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่ อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 

 
         ๓. ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

๑ โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมโดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง  
มัธยมศึกษา ๓๒  คน : ๑ ห้องเรียน   โดยจ านวนครูท่ีมีความรู้ตรงสาขาวิชาท่ีสอนเพียงพอ และ 
มีอัตราส่วนครู ๑ คน ต่อนักเรียนไม่เกิน  ๑๖ คน 

๒ ภาระงานการสอนของครูมีความเหมาะสมไม่เกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
๓ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ 

นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
๔ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนักเรียนทุกคน 
๕ โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

โรงเรียนมีห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ มัลติมิเดีย (Electronic Multi-Media Classroom)ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 
และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

๖ โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ท่ีมี 
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ีเพียงพอ เหมาะสมทันสมัย  มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
                   ตัวชี้วัดด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

๑ ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องอิเลคทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
๒ ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓ ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ท่ีมี 

บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๔ ร้อยละของครู/นักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 

              ๔. ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
๑ โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 

ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง 

เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
๓ โรงเรียนมาเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศนักเรียนและครูเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ตัวชี้วัดด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
๑ ร้อยละโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
๒ ร้อยละเครือข่ายครู/นักเรียนท่ีมีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ัง 

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
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๒.๓  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๑๒ 
วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศทางการศึกษา 

ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
*** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
   พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค านิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนรวมและสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้ำประสงค ์

๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
“ศาสตร์พระราชา” 

๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความ 
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขัน 
๓. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
๕. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
 
 
๒.๔ ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกงหรำพิชำกร 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสูอนาคต เป็นการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร 

จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
“ภายใน ป ี๒๕๖๖ โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียน 

เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑” 
อัตลักษณ ์

  “กีฬาดีชีวีแจ่มใส” 
เอกลักษณ ์

  “รักษ์วัฒนธรรม” 
พันธกิจ 

   พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าท่ี และตามวิสัยทัศน์ท่ีไดก าหนดไว                 
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี ้
  ๑. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
  ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
๒๑ (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) มี
ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ สืบ
สานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง 
  ๓. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี  จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
  ๕. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่าง
เพียงพอ 
  ๖. พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        
 เป้ำประสงค ์

ผู้เรียนเป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร 
มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความรักในสถาบัน 
หลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะท่ีดี มี
ภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบและมีความเป็นไทย มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  

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

๓.โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมี 
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ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น 

แบบอย่างท่ีดี  ได้รับสวัสดิการ  มีสวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
๕.โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่ง 

การเรียนรู้ ท่ีคุณภาพและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
๖.โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยอมรับ 

ของชุมชนและสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา         
กลยุทธ์ 

ประเด็นกลยุทธ์เป็นประเด็นส าคัญตามพันธกิจ ท่ีจะอาศัยการขับเคล่ือนด้วยวิธีการทาง 
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาท่ีแตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด  ประกอบด้วย ๖ ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
๒. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๕. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
๖. พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล           
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ประกำศโรงเรียนกงหรำพิชำกร 
เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

เพื่อประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
****************************************************************** 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี ๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนกงหราพิชากร จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  โรงเรียนกงหราพิชากรจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี   ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
    
 

  ฉ่าฝีอี    เพ็งโอ 
              (นายฉ่าฝีอี    เพ็งโอ)    
                        ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

               โรงเรียนกงหราพิชากร 
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  ประกำศโรงเรียนกงหรำพิชำกร 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
****************************************************************** 

   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนจรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  โรงเรียนกงหราพิชากร จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
  ประกาศ  ณ วันท่ี   ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
    
 
       
     ลงช่ือ 
       (นายขรรค์ชัย    เหน็บบัว) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
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 (แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงหรพิชากร) 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกงหรำพิชำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

****************************************************** 

มำตรฐำน  สพฐ. ๓  มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ๗๒.๐๐ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๗๒.๐๐ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๒.๐๐ 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๗๒.๐๐ 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๒.๐๐ 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๑.๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๑.๐๐ 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๒.๐๐ 
 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๒.๐๐ 
 ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๒.๐๐ 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๘๖.๐๐ 
 ๕) สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา นันทนาการตาม

จินตนาการ 
๙๒.๐๐ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภาพดี 
๒.๑ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๗๒.๐๐ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๒.๐๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๒.๐๐ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ ๗๒.๐๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๗๒.๐๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๗๒.๐๐ 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภาพดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 
๗๒.๐๐ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๗๒.๐๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๗๒.๐๐ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๒.๐๐ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ๗๒.๐๐ 
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เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี ๕ ระดับ 
 

ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับก าลังคุณภาพ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ระดับดี 
ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙-๙๙ ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำของ  โรงเรียนกงหรำพิชำกร  จังหวัดพัทลุง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃฃ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชมรมศิษย์เก่ำ/ผู้ปกครอง 

นักเรียน 

งานส านักงานกลุ่ม 
 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 งานเวรประจ าวัน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

งานสัมพันธ์ชุมชน 

งานส านักงานกลุ่ม 

งานสารบรรณ 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานพนักงานบริการ 

งานสาธารณูปโภค 

งานอาคารสถานที ่

งานประชาสัมพันธ์ 

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสหกรณ์นักเรียน 

งานโภชนาการ 

งานจัดการศึกษาภาคบังคับ 

งานยานพาหนะ 

งานส านักงานกลุ่ม 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

งานวัดผลและประเมินผล  

งานทะเบียนและเทียบโอนฯ 

งานนิเทศการศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานห้องสมุด 

งานแนะแนว 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 

งานบ าเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานส่งเสริมและสวัสดิการ 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานส านักงานกลุ่ม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส านักงานกลุ่ม 

งานนโยบายและแผน 

งานการเงินและบัญชี 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

งานสารสนเทศ 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
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บทท่ี  ๒ 
แนวทำงกำรพัฒนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ 

 

 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  โรงเรียนกงหราพิชากร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ด้านด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป กิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นผลงานเป็นฐาน 
    

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกงหรำพิชำกร 
     
  

 
             
   
    
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ ๔ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสูอนาคต เป็นการพัฒนาไปสูอนาคตท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรจะใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  “ภายใน ปี ๒๕๖๖ โรงเรียนกงหราพิชากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 
ค ำนิยำม 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ หมายถึง อัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย 
๑.  I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๒.  I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม 
๓.  I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 
๔.  I of Viture อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๕.  I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 

 
 

คณะกรรมกำรสถานศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป 
ด้ำนกิจกำรนกัเรียน 
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อัตลักษณ์ 
 “กีฬาดีชีวีแจ่มใส” 
 
เอกลักษณ์ 
 “รักษ์วัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าท่ี และตามวิสัยทัศน์ท่ีไดก าหนดไว                 

ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี ้
๑. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาในส่ือสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ) มีทักษะ
พื้นฐานการประกอบอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ สืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคง 

๓. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ี
ดี  จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

๕. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอ 
๖. พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     
     

เป้ำประสงค์ 
ผู้เรียนเป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีโรงเรียนกงหราพิชากร 

มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีความรักในสถาบัน 

หลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะท่ีดี มี
ภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบและมีความเป็นไทย มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  

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

๓.โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างท่ีดี  ได้รับสวัสดิการ  มีสวัสดิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

๕.โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่ง 
การเรียนรู้ ท่ีคุณภาพและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

๖.โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ยอมรับ 
ของชุมชนและสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      
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   กลยุทธ์ 
ประเด็นกลยุทธ์เป็นประเด็นส าคัญตามพันธกิจ ท่ีจะอาศัยการขับเคล่ือนด้วยวิธีการทาง 

กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาท่ีแตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด  ประกอบด้วย ๖ ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
๒. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๕. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
๖. พัฒนาระบบบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล           

 
 

 



 

กรอบกลยุทธ์กำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
 

  เพ่ือให้ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกงหราพิชากรถูกแปลงสกูารปฏิบัติ จึงไดก าหนด 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระบบวัดผลทางกลยุทธ์  คือ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) เพ่ือวัดความก้าวหนาของการด าเนินงาน และไดก าหนดระบบปฏิบัติการทางกล
ยุทธ์คือ กลยุทธ์ริเริ่ม (Strategy Initiative ) เพ่ือการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมุ่งหวัง  ทั้งน้ีได้นิยามของระบบวัดผลทางกลยุทธ์ และระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีโรงเรียนกงหราพิชากรด าเนินการตามประเด็นกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด  หมายถึง ตัวชี้วัดหลักที่ส าคัญของความก้าวหนาของการด าเนินงาน และการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ค่ำเป้ำหมำย  หมายถึง  ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละตัวชี้วัดน้ันๆ และมุ่งหวังไปที่การบรรลุตามวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ริเริ่ม หมายถึง กลวิธีทางการกระท าที่เน้นการพัฒนาท่ีแตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดดที่สอดคล้องกับศักยภาพที่มีและความคาดหวังที่ต้องการใน 

อนาคตทั้งน้ีสามารถแยกการระบบวัดผลทางกลยุทธ์ และระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์   แต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ไดดังน้ี 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่คุณภำพสำกล 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูงข้ึน  

ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๕๔.๙๑ ๕๓.๕๙ ๕๖.๕๖ ๕๘.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๒.๐๐ - ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
- พัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
ของนักเรียน  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

๓๕.๒๘ 
๓๑.๔๒ 

 
 

๓๘.๖๘ 
๓๓.๘๔ 

 
 

๓๙.๐๐ 
๓๔.๔๐ 

 
 

๔๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 

 
 

๔๑.๐๐ 
๓๖ 

 
 

๔๒.๐๐ 
๓๗.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

n/a n/a ๗๐.๐๐ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒) นักเรียน มี
ทักษะการเรียนรู้
ท่ีส าคัญ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
และมีผลงานเป็น
ท่ีประจักษ์ 
 

ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
สื่อสารและการคิดค านวณ  

n/a n/a ๗๐.๐๐ ๗๑.๐๐ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ - พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ท่ีส าคัญ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และมีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ 
- พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
วิชาชีพ 

ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

n/a n/a ๗๐.๐๐ ๗๓.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ในระดับดีข้ึนไป 

n/a n/a ๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๑.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

n/a n/a ๗๐.๐๐ ๗๓.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม n/a n/a ๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๑.๐๐ 

ประเด็นกลยุทธ์ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑) นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม มี
ความเป็นไทย 
วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรในระดับดี (ระดับ ๒ ข้ึนไป) 

n/a n/a ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ - ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มี
ความเป็นไทย วิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
- พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มุ่งเน้นการดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ท่ี
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
 

n/a n/a ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 
 

n/a n/a ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

n/a n/a ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

n/a n/a ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒) นักเรียนมี
ความรัก ใน
สถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่น
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติ  

n/a n/a ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ สร้างจิตส านึกให้นักเรียนมี
ความจงรักภักดีและธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติ
และการเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 

n/a n/a ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๓) นักเรียนมีสุข
ภาวะที่ดี และมี
ภูมิคุ้มกันจากภัย
ในรูปแบบต่างๆ 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีสุขภาวะที่ดีและมีจิตสังคมท่ีดี n/a n/a ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๐๐ พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะ
ท่ีดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัย
ในรูปแบบต่างๆ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในระดับ
ปกติ 

n/a n/a ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียน มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง n/a n/a ๒๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๔.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔      โรงเรียนกงหราพิชากร                                                                                                      หน้า ๓๖ 

 

ประเด็นกลยุทธ์ ๓ พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑) โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

๑.๑ ระดับความส าเร็จของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถ่ินโดยบูรณาการกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

n/a ดี ดี ดี ดี ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 

๒)โรงเรียนมี
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  

๑.๑ ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 

n/a ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๗.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๓.๐๐ พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

๓)โรงเรียนมีระบบการ
วัดผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ
น่าเช่ือถือ 

๑.๑ ร้อยละของครูท่ีมีระบบการวัดผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
 

n/a ๖๕.๐๐ ๖๗.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๓.๐๐ ๗๕.๐๐ พัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ๔ พัฒนำครูสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑)  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มี
คุณธรรม
จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 

ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ช.ม.ต่อปี 

n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) 

n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 

n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ 

๒) ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับ
สวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ และมี
ความก้าวหน้าท่ี
ทางด้านวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ เสริมสร้าง สวัสดิการ สวสัดิ
ภาพ ความก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพแก่
บุคลากรในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ๕ พัฒนำปัจจัยพื้นฐำนและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑) โรงเรียนมี
ปัจจัยพื้นฐาน 
แหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน และ
เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มให้
ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย สู่การเป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ 
(Happiness  School ) 

n/a ดี ดี ดี ดี ดี พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และ
แหล่งเรียนรู้ภายในให้มี
คุณภาพมาตรฐานและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวนห้องเรียนท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนาเป็นห้องเรียน

คุณภาพท่ีทันสมัย 
๑๕ ห้อง ๑๗ ห้อง ๒๐ ห้อง ๒๔ ห้อง ๒๘ ห้อง ๓๐ ห้อง 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๔ ๒๘ ๓๐ 

๒) โรงเรียนมี
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาท่ี
ทันสมัย
สนองตอบความ
ต้องการของ
ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่าง
ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการน าและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

n/a ดี ดี ดี ดี ดี น าและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของการน าและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

n/a ดี ดี ดี ดี ดี 

ร้อยละของครูท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

n/a ๕๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ๖ พัฒนำประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ริเริ่ม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

๑) โรงเรียนเป็น
โรงเรียนคุณภาพ
ช้ันน า มีระบบ
การบริหาร
จัดการท่ีดี มี
ผลงานเป็นท่ี
ยอมรับของ
สังคม  

ระดับคุณภาพการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

n/a n/a ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยการสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบการวางแผน การ
ด าเนินการตามแผน และ
การติดตามประเมินผล 

ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง 

n/a n/a ๔ ๔ ๕ ๕ 

ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ใน  
การวางแผน  การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน
และรายงานผล 

n/a n/a ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

๒) โรงเรียนมี
ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาท้ังใน
และนอก
ประเทศ 

จ านวนเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี n/a n/a ๒ ๓ ๔ ๔ ๒. เสริมสร้างภาคีเครือข่าย
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

n/a n/a ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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บทท่ี  ๓ 
ประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 

 
๑. ประมำณกำรรำยรับ  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนได้ประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยใช้ข้อมูล
งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียง  และใช้เป้าหมายจ านวนนักเรียนค านวณรายรับท่ี
เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป  ในส่วนของรายรับของโรงเรียน เงินบริจาค  เงินสนับสนุนจาก อปท. ใช้วิธีการ
คาดคะเนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้   ส าหรับประมาณการรายจ่ายได้รวบรวมรายจ่ายจากงานประจ าและ
โครงการ  ตามท่ีโรงเรียนได้จัดสรรให้ตามกลุ่ม / กลุ่มงานของโรงเรียน  สามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทรำยรับ 
รำยรับ 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

ประมำณรำยรับปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 
๑ ต.ค ๖๓– 
๓๑ มี.ค.๖๔ 

๑ เม.ย ๖๔– 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

รวม 

๑.เงินงบประมำณ     
๑.๑ บุคลำกร     
๑.๑.๑ เงินเดือน/ค่าจ้าง ๑๒,๓๕๒,๔๔๐ ๖,๑๗๖,๒๒๐ ๖,๑๗๖,๒๒๐ ๑๒,๓๕๒,๔๔๐ 
๑.๒ งบด ำเนินงำน     
๑.๒.๑ ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
๑.๒.๒ ค่าตอบแทน ๑๙๒,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ 
๑.๒.๓ ค่าใช้สอย - - - - 
๑.๒.๔ ค่าวัสดุ - - - - 
๑.๓ งบเงินอุดหนุน     
๑.๓.๑ อุดหนุนท่ัวไปรายหัว ๒,๓๓๘,๓๙๐ ๑,๑๖๙,๑๙๕ ๑,๑๖๙,๑๙๕ ๒,๓๓๘,๓๙๐ 

๑.อุดหนุนท่ัวไปปัจจัยพื้นฐาน ๑,๘๖๙,๗๐๐ ๙๓๔,๘๕๐ ๙๓๔,๘๕๐ ๑,๘๖๙,๗๐๐ 
๒. เรียนฟรี ๑๕ ปี ฯ ๔๖๘,๖๙๐ ๒๓๔,๓๔๕ ๒๓๔,๓๔๕ ๔๖๘,๖๙๐ 
๓. เงินช่วยเหลืออุทกภัย  - - - - 

๒. เงินนอกงบประมำณ     
๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา           ๕๐๘,๐๐๐ ๒๕๔,๐๐๐ ๒๕๔,๐๐๐ ๕๐๘,๐๐๐ 
๒.๒ เงินบริจาค - - - - 
๒.๓ เงินสนับสนุนจาก อปท.         - - - - 

รวม ๑๕,๓๙๐,๘๓๐ ๗,๖๙๕,๔๑๕ ๗,๖๙๕,๔๑๕ ๑๕,๓๙๐,๘๓๐ 
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๒. ประมำณรำยจ่ำย  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 

๒.๑ งบประจ ำตำมโครงสร้ำง     
 

กลุ่ม 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
รวม 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- - - ๓๕๐,๐๐๐  - - ๓๕๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

- - - - - - - - 

รวม - ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   ๙๕๐,๐๐๐ 
 
            ๒.๒  งบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
 

กลุ่ม งบเรียนฟรี รวม 
กลุ่มบริหารท่ัวไป ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 
กลุ่มบริหารงบประมาณ - - 
กลุ่มบริหารวิชาการ ๒๔๖,๖๙๐ ๒๔๖,๖๙๐ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 

รวม ๔๖๘,๖๙๐ ๔๖๘,๖๙๐ 
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๒.๓ งบรำยจ่ำยตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
 

กลุ่ม 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
รวม 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ระบบไฟฟ้า
บริเวณภายใน 
ร.ร. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๘๑,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๘๑,๐๐๐ 

 
  ๒.๔  งบพัฒนำตำมแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์
จ ำนวน
โครงกำร 

งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
รวม ค่ำตอบ

แทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
คุณภาพสากล 

๑ - - ๒๔๖,๐๐๐ - - ๒๔๖,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีดีงาม 

๒ - - ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙ - - ๕๙๖,๗๐๐ - - ๕๙๖,๗๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

๒ - - ๒๖๙,๒๘๐ - - ๒๖๙,๒๘๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

๒ - - ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑ - - ๒๔,๘๒๐ - - ๒๔,๘๒๐ 

               รวม ๑๗ - - ๑,๓๐๑,๓๐๐ - - ๑,๓๐๑,๓๐๐ 
 

๒.๔   งบกลำง 
 งบกลาง  จ านวน   ๑๖๗,๙๗๘  บาท 
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  ภำคผนวก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน     
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน     
        ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

    

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ ๑     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๔ ๓ ๒ ๑ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

    

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ ๒     
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก     
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

    

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ ๓     
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ค ำสั่ง โรงเรียนกงหรำพิชำกร 
ท่ี  ๐๔๙ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
..................................................................................... 

  อาศัยอ านาจ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕  มาตรา 
๔๗ วรรคสอง   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและ  
มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
    เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันท่ี  ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี ้

๑.คณะกรรมการยกร่างแผน   มีหน้าท่ีร่วมประชุมก าหนดแผนงานโครงการประจ าปี ประกอบด้วย 
๑.๑ นายขรรค์ชัย     เหน็บบัว    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปรีญา     จันทร์เทพ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวบุเรียม    พรหมปลัด  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง   กรรมการ 
๑.๕ นายนิคม    เพชรภักดี  กรรมการ 
๑.๖ นางสาวจันทรา  เนตรพันธ ์  กรรมการ 
๑.๗ นางอุรา     ศรีทิพยราษฏร์  กรรมการ 
๑.๘ นายสุทัศน์    ปาลบัวแก้ว  กรรมการ 
๑.๙ นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง  กรรมการ 
๑.๑๐ นางวนิดา    ดมเด็น   กรรมการ 
๑.๑๑ นางสาวรุ่งนภา  กล่ินเขียว  กรรมการ 
๑.๑๒ นายพิพัฒน์     เหล็มปาน  กรรมการ  
๑.๑๓ นายก้องเกียรติ  ฤทธิ์ชู   กรรมการ 
๑.๑๔ นางอุบลวรรณ  หนูชัยแก้ว  กรรมการ 
๑.๑๕ นางวรรณทัย     เพชรภักดี  กรรมการ 
๑.๑๖ นางสิด๊ะ    ชอบงาม   กรรมการ 
๑.๑๗ นางสาวอนุตรา สาม่าน   กรรมการ  
๑.๑๘ นางสาวฐิตินันท์  ผ่องสุข   กรรมการ 
๑.๑๙ นายโดมพงศ์  ทองเรือง  กรรมการ 
๑.๒๐ นายสนธยา  หนูมาก   กรรมการ 
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๑.๒๑ นางดุจกาญจน์    วัฒนสุภากาญจน ์ กรรมการ 
๑.๒๒ นายธัชนนท์    ขวัญปลอด  กรรมการ 

      ๑.๒๓ นายประเสริฐ    ยาชะรัด   กรรมการ 
๑.๒๔ นายอิลหร่อน  วงค์ทิศย์   กรรมการ 
๑.๒๕ นางสาวญาสุมินทร์    แกล้วทนงค์  กรรมการ 
๑.๒๖ นางสาวศิริวิมล       นะแหล่   กรรมการ 

      ๑.๒๗ นางสาวอัญชลิตา       รักบุญ   กรรมการ 
     ๑.๒๘ นางธิดารัตน์    หมีนปาน  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๒๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม มีหน้าท่ีรวบรวมแผนงานโครงการ จัดท าเป็นรูปเล่มตาม  

   องค์ประกอบของแผนประกอบด้วย 
๒.๑ นายขรรค์ชัย     เหน็บบัว    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางปรีญา     จันทร์เทพ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางวนิดา    ดมเด็น   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวทิพย์ปราณี   ชูสง   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวบุเรียม    พรหมปลัด  กรรมการ 
๒.๖ นางธิดารัตน ์    หมีนปาน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษาและทางราชการ ต่อไป 
 
  ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
       ลงช่ือ 
               (นายขรรค์ชัย   เหน็บบัว  ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
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โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔      โรงเรียนกงหราพิชากร หน้า 49 

 

 



   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔      โรงเรียนกงหราพิชากร หน้า 50 

 

 
 



   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔      โรงเรียนกงหราพิชากร หน้า 51 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔      โรงเรียนกงหราพิชากร หน้า 52 

 

 


