
   

แผนกลยทุธพ์ฒันาคณุภาพการศึกษา 
ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สงัคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  
ผู้บรหิารสถานศกึษาและบุคลากรในสถานศึกษาจงึต้องร่วมมอืกนัก าหนดแนวทาง กระบวนการ  
และเครื่องมอื ในการบรหิารจดัการศกึษาให้มคีวามหลากหลาย  การขบัเคลื่อนการพฒันาโดย
ยุ ทธศาสตร์  (Strategy – focus Organization)  จะก่ อให้ เกิ ดคุณ ค่ า (Value Creation)  ตาม
เป้าประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
 แผนกลยุทธ์พฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๔  ปี  (๒๕๖๒- ๒๕๖๕)  ของโรงเรยีน
สวายจกีพทิยาคม ฉบบัน้ี  เป็นการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่การปฏบิัตใิหบ้งัเกดิผล     โดยใชก้ล
ยุทธ์การบรหิารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม จดัท าเป็น
แผนพฒันาคุณภาพระยะยาว ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ประกอบดว้ย 
  สว่นที ่ ๑ บรบิทของโรงเรยีน 
  สว่นที ่ ๒ วเิคราะหบ์รบิทของโรงเรยีน (SWOT) 
  สว่นที ่ ๓ การก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ 
  สว่นที ่ ๔ แผนพฒันาคุณภาพ  โครงการ/กจิกรรม  
  สว่นที ่ ๕ แผนการควบคุมและก ากบัตดิตาม  
 คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า  แผนกลยุทธพ์ฒันาคุณภาพการศกึษา  ระยะ  ๔  ปี  
 (๒๕๖๒- ๒๕๖๕)    ฉบบันี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏบิตังิาน/โครงการ/กจิกรรม  ให้
ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนดไว ้ 
 
 
 

         คณะผู้จัดทำ
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สารบญั 
                                           หน้า 

 
ค าน า 
สว่นที ่ ๑ ขอ้มลูพืน้ฐานสถานศกึษา            ๒ 

-   ประวตัโิรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม           ๓  
-   จ านวนครแูละบุคลากร            ๑๐ 
-   จ านวนคร ูและบุคลากร                              ๑๑ 
-   จ านวนนกัเรยีน             ๑๒ 
-   ผลประเมนิระดบัชาต ิม.๓            ๑๓ 
-   ผลประเมนิระดบัชาต ิม.๖                                                          ๑๕ 
-   เกยีรตปิระวตัขิองโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม            ๑๙ 
-   ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่๓           ๔๖ 

สว่นที ่ ๒ วเิคราะหอ์งคก์รวเิคราะหบ์รบิทโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม   
-   วเิคราะหบ์รบิทโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม (SWOT) สภาพภายนอก        ๕๘ 

- วเิคราะหบ์รบิทโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม (SWOT) สภาพภายใน         ๖๑ 
- ตารางสรุปผลการประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม       ๖๒ 
- แผนภาพแสดงผลการประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  ๖๓ 

บนแกนความสมัพนัธข์อง SWOT 
สว่นที ่ ๓ สาระส าคญัของแผนกลยุทธ์   

-    อุดมการณ์ หลกัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        ๖๕ 
-    มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ          ๖๖ 
-    นโยบาย  วสิยัทศัน์   พนัธกจิ ปี ๒๕๖๒ ของ สพฐ.                          ๗๐ 
-    นโยบาย  วสิยัทศัน์   พนัธกจิ ปี ๒๕๖๒ ของสพม.๓๒                      ๗๕  

สว่นที ่ ๔ แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ระยะ  ๔  ปี          ๗๘ 
  - โครงการ/กจิกรรม             ๗๙ 
สว่นที ่ ๕ แผนการควบคุม  ก ากบัตดิตาม  

-    แนวทางการบรหิารแผนกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตั ิ                  ๘๔ 
-    ปฏทินิการก ากบัตดิตาม             ๘๖ 

ภาคผนวก   
ค าสัง่ 
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ส่วนท่ี  ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ประวติัโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคมเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ประเภทสหศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  อยู่ห่างจากตวัอ าเภอเมอืง ๑๓ กโิลเมตร เดมิเป็นสาขาของโรงเรยีน
ภทัรบพติร  โดยสภาต าบลสวายจกี  มกีารประชุมตกลงกนัว่าใหก้่อสรา้งอาคารชัว่คราวขึน้บรเิวณทีด่นิ
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่ ๑๔  บา้นสวายจกีไดร้บัการประกาศจดัตัง้เป็นโรงเรยีนเอกเทศตามประกาศของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๓๙   

ในปี  ๒๕๓๕  ไดเ้ปิดรบันกัเรยีนครัง้แรกสามารถรบันกัเรยีนได ้ ๒ หอ้งเรยีน  จ านวน ๗๒ คน ในวนัที ่
๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้ให ้ นายมนตช์ยั  แผว้พลสง  ด ารงต าแหน่งครใูหญ่โรงเรยีน
สวายจกีพทิยาคมคนแรก  ในปีเดยีวกนัไดจ้ดัการเรยีนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้  และในปี  
๒๕๔๐  ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้นายมนตช์ยั  แผว้พลสง  ด ารงต าแหน่ง  อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  การ
จดัการเรยีนการสอนมจุีดมุ่งหมายใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาวชิาทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 

 เมื่อวนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายประชยั พรสงา่กุล ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม 
ไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัสารพดัช่างบุรรีมัยแ์ละโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม โดยมนีายสุ
เธยีร เชาวนกุล ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างบุรรีมัยใ์นขณะนัน้ 

ปัจจุบนัโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคมมอีาคารเรยีน ๓ หลงั โรงฝึกงาน  ๑  หลงั  อาคารชัว่คราว  ๒  หลงั  
ผูบ้รหิารคนปัจจุบนั  นายวรากร  เสนามาตย ์ ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคมบรหิารจดัการ
โดยจดัการศกึษาเพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหเ้ดก็และเยาวชนในพืน้ทีไ่ดเ้รยีนอย่างทัว่ถงึทัง้สายอาชพี   สาย
สามญั  ทัง้รูปแบบในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 

 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั 
ตัง้อยู่ทีบ่า้นเลขที ่ ๑๐๙  หมู่ที ่ ๑๔  ต าบลสวายจกี  อ าเภอเมอืง  จงัหวดับุรรีมัย ์ ๓๑๐๐๐ 
ขนาดของสถานศกึษา 
 
โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคมเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ 
จ านวน  ๔๓  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา   
 
ระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 
โรงเรยีนไดท้ าการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ – ๖ 

 
วิสยัทศัน์ 
ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วบคู่คุณธรรม จรยิธรรม ตามมาตรฐานการศกึษา  
       “มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพ ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรชัญ าของเศรษฐกิจ
พอเพยีง”   
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พนัธกิจ 

1. พฒันาดา้นพุทธศิกึษา  จรยิศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
2. พฒันาดา้นอาชวีะใหผู้เ้รยีนกา้วสูอ่าชพี 
3. พฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเพือ่โอกาสและทางเลอืกส าหรบัทุกคน 
4. พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี 
5. สง่เสรมิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
6. สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหโ้รงเรยีนเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
7. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าและด ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย 

 
เป้าประสงคข์องโรงเรียน 

1. ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามตามมาตรฐานการศกึษา มคีุณธรรมจรยิธรรมด ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย 
2. ผูเ้รยีนมทีกัษะดา้นวชิาชพีตามความถนดัและความสนใจ 
3. โรงเรยีนมรีะบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสรา้งโอกาสและทางเลอืกส าหรบัทุกคน 
4. ครแูละบุคลากรมคีุณภาพตามวชิาชพีและสามารถจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานการศกึษา 
5. โรงเรยีนมกีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
6. โรงเรยีนเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
กลยทุธ ์
 ๑.  พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะดา้นวชิาชพีและมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาของชาติ 
   ๒.  จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและด ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย 

ตามหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ๓.  สง่เสรมิใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษามกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวชิาชพี 
  ๔.  ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนของโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

๕.  จดัการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรับทุกคน ทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั 
๖.  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลและเน้นการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 
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อกัษรย่อประจ าโรงเรียน 
ส.จ.พ. 

 

ปรชัญาประจ าโรงเรียน 
“ปญญฺานราน รตน ” 

ปัญญาเป็นส่ิงประเสริฐของมนุษย ์

 
ค าขวญัของโรงเรียน 

“  คณุธรรม  น าความรู้  มุ่งสู่อาชีพ  ” 

 
อตัลกัษณ์ 

“เรียนรู้สู่อาชีพ” 

 
เอกลกัษณ์ 

“โรงเรียนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม” 

 
ตราประจ าโรงเรียน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน  สีแสดเทา 
สีแสด  หมายถึง   แสงสว่าง 
สีเทา  หมายถึง   ความรู้ 
สีแสดเทา จึงหมายถึง   “ความรู้เป็นแสงสว่างน าทางชีวิต 
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แผนผงัโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

รองผู้อำนวยการ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

 
ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรยีน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ท าเนียบผู้บริหาร 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๕๐  จนถึงปัจจบุนั 

ท่ี ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
๑ 

 
นายมนตช์ยั  แผว้พลสง 

 
 
 

ครใูหญ่  อาจารยใ์หญ่  ผูอ้ านวยการ 

 
 
 

๒๕๔๐ - ๒๕๕๑ 

๒  
 
 
 
 
   นายประชยั  พรสง่ากุล 

 
 
 

ผูอ้ านวยการ 

 
 
 

๒๕๕๑- ๒๕๕๔ 

๓  
 

 
 
 
  นายอุดม  วชัรพงศศ์ริ ิ

 
 
 

ผูอ้ านวยการ 

๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

๔  
 
 
 
 
นายกาญจนพงษ์  ตราชู 

 
 

ผูอ้ านวยการ  

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

๕  
 
 
 
 
  นายวรากร เสนามาตย ์

 
 

ผูอ้ านวยการ  

 
 

๒ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ จนถงึปัจจุบนั 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

1. นางพมิลรตัน์  ฉนัทไกรวฒัน์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสุระ  การกระสงั   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางแมน้  อาญาเมอืง   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
4. นายตวง ยอดสวสัดิ ์   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
5. นายประโยชน์  สุระรมัย์   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
6. นายประสทิธิ ์ แดงชาต ิ   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
7. นายวเิชยีร  กนึรมัย์   ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
8. พระอธกิารถวลิ อาจทวกีุล  ผูแ้ทนพระภกิษุสงฆ ์ กรรมการ 
9. พระแผน  วสโก    ผูแ้ทนพระภกิษุสงฆ ์ กรรมการ 
10. นายชยัวฒัน์  กะเสมรมัย์  ผูแ้ทนผูป้กครอง            กรรมการ 
11. นายพนสั  วโิสรมัย ์   ผูแ้ทนครู  กรรมการ 
12. นายประเทอืง  กจิเอีย๋มไพศาล  ผูแ้ทนศษิยเ์ก่า  กรรมการ 
13. นายอนิทร ์ วเิชยีรรมัย์   ผูแ้ทนองคก์รชุมชน กรรมการ 
14. นางน ้าฝน  สมศรนีวล   ผูแ้ทนองคก์รปกครองฯ กรรมการ 
15. นายวรากร  เสนามาตย์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้บริหารโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

   
1. นายวรากร  เสนามาตย์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
2. นางสุภทัร ์ แสนกลา้    รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
3. นายพนสั  วโิสรมัย ์    หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
4. นางนิตยา  โพธิเ์ป้ียศร ี   หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 
5. นายบุญช่วย  สายลาม   หวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีน 
6. นางสาวชญาดา   ตะวนัหะ   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
7. นายไพรวลัย ์ โพธิเ์ป้ียศร ี   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

 
 

ตารางแสดงจ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 
 

ล าดบัท่ี ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
๑ ผูบ้รหิาร ๒ 
๒ คร ูคศ.๓ ๑๑ 
๓ คร ูคศ.๒ ๘ 
๔ คร ูคศ.๑ ๖ 
๕ ครผููช้่วย - 
๖ ครชู่วยราชการ ๑ 
๗ พนกังานราชการ ๓ 
๘ ครอูตัราจา้ง ๑ 
๙ ครพูีเ่ลีย้งเดก็พกิาร ๑ 
๑๐ พนกังานธุรการ ส ๔ ๑ 
๑๑ ลูกจา้งประจ า ๒ 
๑๒ ลูกจา้งชัว่คราว ๑ 

รวมทัง้หมด ๓๗ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

ระดบัชัน้ จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มธัยมศกึษาปีที ่๑ ๓ ๔๙ ๔๘ ๙๗ 
มธัยมศกึษาปีที ่๒ ๓ ๔๕ ๔๓ ๘๘ 
มธัยมศกึษาปีที ่๓ ๓ ๔๖ ๓๕ ๘๑ 

รวม ๙ ๑๔๐ ๑๒๖ ๒๖๖ 
มธัยมศกึษาปีที ่๔ ๑ ๑๕ ๒๖ ๔๑ 
มธัยมศกึษาปีที ่๕ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ 
มธัยมศกึษาปีที ่๖ ๑ ๑๑ ๒๑ ๓๒ 

รวม ๓ ๔๐ ๖๐ ๑๐๐ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่๑ ๑ ๑๕ ๗ ๒๒ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่๒ ๑ ๔ ๑๑ ๑๕ 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่๓ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ 

รวม ๓ ๓๐ ๒๙ ๕๙ 
รวมทัง้หมด ๑๖ ๒๑๐ ๒๑๕ ๔๒๕ 

 
                                                                          (ขอ้มลู ณ วนัที ่๑๐  มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๓)   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖   
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี ๖ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๔)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      
 
 

 
 
 

๕) เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศกึษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
      ๑)  จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

๒)  จ านวนนกัเรยีนทีใ่ชแ้หล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ม ๑ ม ๒ ม ๓ ม ๔ ม ๕ ม ๖

๗๐ ๗๐ ๖๕ ๔๕ ๓๖ ๔๒
๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๓๕ ๔๕

๘๕ ๗๕ ๖๐ ๕๕ ๓๖ ๔๕

๙๖ ๗๘ ๗๓ ๕๘ ๓๘ ๕๑

๙๖ ๗๘ ๗๓ ๕๘ ๓๘ ๕๑

๘๐ ๗๕ ๗๕ ๕๒ ๓๕ ๕๒

๙๕ ๗๗ ๖๕ ๕๐ ๓๒ ๔๘

๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๓๕ ๔๕

๖๕ ๘๐ ๗๕ ๔๗ ๓๘ ๔๖

ฐานทพัเรอืสัตหบี

อ่างเกบ็น ้าโคกตาสิงห์

วดัเทศนรสิงห์

วดัชุมพรวสิัย

วดัโพธิท์อง

ศุนย์เรยีนรู้สมุนไพรชมุชน
ต าบลสวายจกี
วนอุทยานเขากระโดง

สนามช้างอารน่ีา
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๑. ผู้บริหาร                                ๑.  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น  จาก  

สมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย   
   ๑.๑  นายวรากร  เสนามาตย์   
   ๑.๒  นางสุภัทร์  แสนกล้า   
๒.  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
   ๒.๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๒.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 
   ๒.๒  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๒.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 
๓.  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
   ๓.๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๓.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 

๒. คร ู ๑.  ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  ๕  คน 
   ๑.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
   ๑.๒  นางเก้ือกูล  ดีรัมย์ 
   ๑.๓  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง 
   ๑.๔  นายเสริมศักดิ์  ทองนำ 
   ๑.๕  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 
๒.  ครูผู้สอนนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยี
ของนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   ๒.๑  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 
   ๒.๒  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๔ - ม.๖   

เกียรติประวัติของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ)           ๑.  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 

   ๒.๓  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
   ๒.๔  การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 
 ๒.๕  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 
          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
   ๒.๖  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 
          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
   ๒.๗  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ 
          ๒.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ 
   ๒.๘  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
          ๒.  นายปิยณัฐณ์  สสัดี 
   ๒.๙  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
          ๒.  นายปิยณัฐณ์  สสัดี 
   ๒.๑๐  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
   ๒.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง 
   ๒.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางมนิสตา  แดงสี 
   ๒.๑๓  การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓ 
          ๑  นางสาวลีลาวดี  แท่นดี 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
   ๒.๑๔  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองนำ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ)             ๒.  นายธีระพงษ์  ธงศรี 

   ๒.๑๕  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองนำ 
          ๒.  นายธีระพงษ์  ธงศรี 
   ๒.๑๖  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายสาละ  ศรีรังกูร 
   ๒.๑๗  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
  ๒.๑๘  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายพนัส  วิโสรัมย ์
          ๒.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๓.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
    ๒.๑๙  การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
    ๒.๒๐  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวจรีพร  เพประโคน 
          ๒.  นางเกิ้อกูล  ดีรัมย์ 
    ๒.๒๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๑.  นางสาวภัทราวด ี สวัสดิ์รัมย์ 
    ๒.๒๒  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น 
    ๒.๒๓  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 
    ๒.๒๔  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางธนญา  สุวรรณเหลา 
    ๒.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
    ๒.๒๖  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
    ๒.๒๗  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ)           ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 

          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
    ๒.๒๘  การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖ 
          ๑  นางสาวลีลาวดี  แท่นดี 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
    ๒.๒๙  การแข่งขนัการจัดสวนแก้ว  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
๓.  ครูผู้สอนนักเรียน  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยี
ของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
    ๓.๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวภัทราวด ี สวัสดิ์รัมย์ 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
    ๓.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางธนญา  สุวรรณเหลา 

    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   
    ๓.๓  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 
 

๓. นักเรียน ๑.  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   ๑.๑  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  เด็กหญิงฌัฌฎาภรณ์  กล้าณรงค์ 
   ๑.๒  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวศศิประภา  วิจิรัมย์ 
   ๑.๓  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงวิสา  โกรัมย์ 
   ๑.๔  การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓ 



24 
 

ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ)              ๑.  เด็กหญิงวิสาธินี  สีหวัง 

   ๑.๕  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงจิราวรรณ  ชำนาญจันทร์ 
          ๒.  เด็กชายณัฐพงษ์  วาสะรัมย์ 
          ๓.  เด็กหญิงดาหวัน  โกเทวิปู 
   ๑.๖  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงปภัสสร  การะเกตุ 
          ๒.  เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ประโคน 
   ๑.๗  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวพรปวีณา  กระชือรัมย์ 
          ๒.  นางสาววนัสนันท ์ อุสารัมย์ 
๑.๘  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กชายธนวัฒน์  พลรักษา 
          ๒.  เด็กชายสาธิต  กริดรัมย์ 
   ๑.๙  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กชายบรรจง  การเพียร 
          ๒.  เด็กชายอภิวัฒน์  วิโสรัมย ์
   ๑.๑๐  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงทิพวรรณ  การเพียร 
          ๒.  เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว 
          ๓.  เด็กหญิงสุกัลยา  ไทยมะเริง 
          ๔.  เด็กหญิงสุชาวดี  วิลัยรัมย์ 
          ๕.  เด็กหญิงสุปราณี  กรีรัมย์ 
   ๑.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงทิตย์อนันท์  โบราณรัตน์ 
   ๑.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวณิชาภัทร  สิริมา 
   ๑.๑๓  การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓ 
          ๑  เด็กหญิงอรไท  อาจทวีกุล 
          ๒.  เด็กชายเทิดทูล  กิมรัมย์ 
   ๑.๑๔  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงศศิการต์  อุ่มภูธร 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ) ๒.  เด็กหญิงศิขรินทร์  สุรินสมบูรณ์ 

   ๑.๑๕  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายพีรพัด  โกรัมย์ 
          ๒.  นางสาวสาริกา  อาญาเมือง 
   ๑.๑๖  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวสุทธิดา  สุทธิ 
   ๑.๑๗  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงสุธาสินี  สุทาวรรณ์ 
๑.๑๘  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กชายคุณากร  การรัมย์ 
          ๒.  เด็กหญิงนฤมล  องวารัมย์ 
          ๓.  เด็กหญิงนิตยา  คำวิชิต 
          ๔.  เด็กหญิงพรนภา  เกรัมย์ 
          ๕.  เด็กชายพัชรพล  การเพียร 
          ๖.  เด็กหญิงวรัญญา  กุลแก้ว 
          ๗.  เด็กหญิงสายชล  อาญาเมือง 
          ๘.  เด็กชายอภิราม  แก้วอรสาร 
   ๑.๑๙  การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายกันต์ศักดิ์  ทองสะอาด 
          ๒.  นายนันทกร  วงศ์กันหา 
          ๓.  นายอัมรินทร์  อินรัมย์ 
    ๑.๒๐  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กหญิงญาณิศา  เกรัมย์ 
          ๒.  เด็กหญิงลัลนา  คะเลารัมย์ 
          ๓.  เด็กชายสุริยา  ลายทอง   
    ๑.๒๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๑.  นางสาวจิรนันท์  หอมขจร 
          ๒.  นางสาวดวงฤทัย  สุขจันทร์ 
          ๓.  นายเอกราช  จิรัมย์ 
    ๑.๒๒  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กหญิงสิริยากร  กาศรัมย์           
          ๒.  เด็กหญิงอมรรัตน์  อุไร      
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ) ๓.  เด็กชายเจษฎากร  กลองรัมย์   

    ๑.๒๓  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กชายอิสรา  สบายตัว 
    ๑.๒๔  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  เด็กหญิงสุธิดา  นันตา 
    ๑.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็นม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายชนะภัย  กะเสมรัมย์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
    ๑.๒๖  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวพันพัสสา  กระสุนรัมย์ 
๑.๒๗  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวฐิตะวัน  ทองทำกิจ 
          ๒.  นางสาววรนชุ  ถอืดียิ่ง 
          ๓.  นางสาวเยาวเนตร  ทวีคูณ 
    ๑.๒๘  การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖ 
          ๑  นายดวงเด่น  เห็นทั่ว 
          ๒.  นางสาวสุภามน  กันวงษ์ 
    ๑.๒๙  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวขวัญตา  วาสะรัมย์ 
          ๒.  นางสาวหทัยรัตน ์ เอ่ียมนอก 
          ๓.  นางสาวอรสา  อาจทวีกุล 
๒.  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
    ๒.๑  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวจิรนันท์  หอมขจร 
          ๒.  นางสาวดวงฤทัย  สุขจันทร์ 
          ๓.  นายเอกราช  จิรัมย์ 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
    ๒.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓  
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๔. โรงเรียน           ๑.  เด็กหญิงสุธิดา  นันตา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   

    ๒.๓  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายชนะภัย  กะเสมรัมย์ 
๑.  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทชายล้วน   
     กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  
ประจำปี  ๒๕๖๑  ณ วัดธรรมธีราราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
๒.  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทหญิงล้วน   
     กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  
ประจำปี  ๒๕๖๑  ณ วัดธรรมธีราราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  
Community  :  PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ     แบบไร้
สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   
ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ  ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ   มีระบบ  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการ
จัดการเรียน  การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  

                ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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                        ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทัง้สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   สำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน  ระดบัชัน้     
ม.๑ - ม.๖  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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๒.  สมรรถนะของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นความสามารถในการสือ่สาร  ระดบัชัน้   ม.๑ - ม.๖         
จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 
 
 
๒)  ความสามารถในการคดิ 

รอ้ยละของจ านวนนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นความสามารถในการคดิ  ระดบัชัน้   ม.๑ - ม.๖               
จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖        
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ส่วนที ่ ๒    

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  
Community  :  PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
หอ้งเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ     แบบไร้
สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   
ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ  ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ   มีระบบ  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการ
จัดการเรียน  การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  
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                ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                        ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   สำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ  
 
๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
           ผูเ้รยีนอ่านหนังสอืออก และสามารถเขยีน
เพือ่การสือ่สารได ้ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มสีุขภาพร่างกาย
แขง็แรง มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกัสว่นสงู
ตามเกณฑ ์       มรีะเบยีบวนิยั เป็นทีย่อมรบัของ
ชุมชน   มทีศันคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ  และอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  

 

      ควรพัฒนาให้ผู้ เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น   
การส่งเสรมิในด้านทศันคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ให ล กั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ  จ น เกิ ด ก า ร
ลอกเลยีนแบบ ท าใหล้มืวฒันธรรมอนัดงีามของไทย  
และพฒันาด้านการแสดงออก      การน าเสนอ การ
อภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้   อย่างสมเหตุสมผล 
และต้องพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ไดอ้ย่างเหมาะสม   

 
 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) จดัโครงการ ค่ายวชิาการ  เพือ่พฒันาสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทีส่งูขึน้ 

๒) จดักจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ  เพือ่สง่เสรมิในดา้นทศันคตทิีด่ตี่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกบัค่านิยม
ต่างชาต ิจนเกดิการลอกเลยีนแบบ ท าใหล้มืวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 

๓) จดักระบวนการเรยีนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาดา้นการแสดงออก      
การน าเสนอ การอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้อย่างสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม  
 



37 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพฒันา/กระบวนการ                 
                     โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

               ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย   วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหา   ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
                   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
              ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
              ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
               ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา    ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
               ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
                ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
จดุเด่น จดุควรพฒันา 

          โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การ
บริหารจัดการเป็นระบบ  ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี  และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการ
จัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  
ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

         สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และ
ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) มสีว่นร่วม  สนบัสนุนและสง่เสรมิ  กจิกรรมของชุมชน   
๒) พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
๓) จดักจิกรรมเพือ่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพฒันา/กระบวนการ                 
              โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ค่ายวิชาการ  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑  เรื่อง  และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

 
     ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง      

         โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๔) โครงการค่ายวิชาการ 
๕) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
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๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
จดุเด่น จดุควรพฒันา 

          ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย   

          ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย และครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน   
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ   

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ครูทุกคนได้รับ  
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการการสอน 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม
และทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ  ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

ทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) จดักจิกรรมเรยีนรูสู้อ่าชพี  เพือ่ใหผู้เ้รยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย
และมทีศันคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ 

๒) จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนและชุมชน   
๓) จดักจิกรรมน าเสนอผลงาน/ชิน้งาน ในรูปแบบ  ๑ หอ้ง ๑ ผลติภณัฑ์ 
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สรปุคณุภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยรวม 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  
Community  :  PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สาย
บริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครู
ใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะ   มีระบบ    การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการ
เรียน  การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
                     โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
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  โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ค่ายวิชาการ  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑  เรื่อง  และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง    
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   สำคัญ  จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย   วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา    ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
         โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โครงการค่ายวิชาการ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
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 ๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
จดุเด่น จดุควรพฒันา 

          ๑)  ผูเ้รยีนอ่านหนงัสอืออก และสามารถ
เขยีนเพือ่การสือ่สารได ้ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มสีุขภาพร่างกาย
แขง็แรง มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกัสว่นสงู
ตามเกณฑม์รีะเบยีบวนิยั เป็นที่ยอมรบัของชุมชนมี
ทศันคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติและอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข  
          ๒)  โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผล
ให้การบริหารจัดการเป็นระบบ  ผู้บริหารมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี  และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการ
จัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม   

        ๑)  ควรพฒันาใหผู้เ้รยีนมผีลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทีส่งูขึน้  การ
สง่เสรมิในดา้นทศันคตทิีด่ตี่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กบัค่านิยมต่างชาต ิจนเกดิการลอกเลยีนแบบ ท าใหล้มื
วฒันธรรมอนัดงีามของไทย  และพฒันาดา้นการ
แสดงออก  การน าเสนอ การอภปิรายและแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ อย่างสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม   
         ๒)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
และดียิ่งขึ้น 
         ๓)  ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย และครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา  มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน   ฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้อยู่ ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ  จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  
ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม 

ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
          ๓)  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพัฒนาการสอนโดยจดั
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบตัิจริง  มีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยดี้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมสี่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 
 

อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทเีพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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จดุเด่น จดุควรพฒันา 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย  หัวหน้างาน  
หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุม่สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ  ครูทุกคนได้รับ  การนิเทศ ติดตามการจัดการ

เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ครูทุกคนมผีลการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา

หรือพัฒนาการเรียนการการสอน 

 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน   

๑) จดัโครงการ ค่ายวชิาการ  เพือ่พฒันาสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทีส่งูขึน้ 

๒) จดักจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ  เพือ่สง่เสรมิในดา้นทศันคตทิีด่ตี่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกบัค่านิยม
ต่างชาต ิจนเกดิการลอกเลยีนแบบ ท าใหล้มืวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 

๓) จดักระบวนการเรยีนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาดา้นการแสดงออก      
การน าเสนอ การอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้อย่างสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม   

๔) มสีว่นร่วม  สนบัสนุนและสง่เสรมิ  กจิกรรมของชุมชน   
๕) พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน  จดักจิกรรมเพือ่เสรมิการสรา้งเครอืข่าย

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก         
๖) จดักจิกรรมเรยีนรูสู้อ่าชพี  เพือ่ใหผู้เ้รยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง

หลากหลายและมทีศันคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ 
๗) จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนและชุมชน   
๘) จดักจิกรรมน าเสนอผลงาน/ชิน้งาน ในรูปแบบ  ๑ หอ้ง ๑ ผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



46 
 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
               ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา   ถอืเป็นขอ้มลูสารสนเทศส าคญัทีส่ถานศกึษาจะตอ้งน าไป
วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พือ่สรุปน าไปสูก่ารเชื่อมโยงหรอืสะทอ้นภาพความส าเรจ็กบัแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา (๓-๕ ปี)  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  ดงันัน้  จากผล
การด าเนินงานของสถานศกึษา สามารถสรุปผลการประเมนิในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพฒันาของแต่ละ
มาตรฐาน พรอ้มทัง้แนวทางการพฒันาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลอืไดด้งันี้ 
สรปุผล 

 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
● ด้านคณุภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้
ทุกคน   
๒) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   
๔) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน   และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริหารจัดการเป็น
ระบบ   
๒) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบ
การบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๓) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๔) มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ   
๕) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปีทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   
  
 

● ด้านคณุภาพผู้เรียน 
๑) ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่
สูงขึ้น   
๒) การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย   
๓) พัฒนาด้านการแสดงออก  การนำเสนอ  
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) หาวิธีการ/แนวทาง  ให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  
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จดุเด่น จดุควรพฒันา 
 

๖) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และมีการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง   
๗) มีการจัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และ
ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน   
๘) มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมิลผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง  
๙) มีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  
๑๐) โรงเรียนใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑) ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบัติจริง   
๒) ครูมีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
๓) นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
๕) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย  หัวหน้า
งาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   
๖) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  
๗) ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการการสอน 

 
 

 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย  
๒) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก
ขึ้น  
๓) ฝึกให้นักเรยีนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น  
๔) มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ   
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ ทำให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
๖) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
            ๑. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึน้ 
             ๒. การสง่เสรมิใหค้รเูหน็ความส าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัการจดัท าการวจิยั
ในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
             ๓. การพฒันาบุคลากรโดยสง่เขา้รบัการอบรม แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตดิตามผล
การน าไปใชแ้ละผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 
             ๔. การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
      
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
              ๑. การพฒันาครูผูส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 
๒๑ 
              ๒. การสรา้งขอ้สอบทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ 
PISA 
              ๓. การจดัสรรครูผูส้อนใหต้รงตามวชิาเอกทีโ่รงเรยีนมคีวามตอ้งการและจ าเป็น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
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ผลการประเมินคณุภาพภายนอก  รอบ ๓ 
สรปุผลการด าเดินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคณุภาพภายนอก  รอบ ๓ 

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑.   ด้านผลการจดัการศึกษา 
       ๑)  สถานศกึษาควรแต่งตัง้สารวตัร
นกัเรยีนประจ าหมู่บา้น  โดยวางแผน
ร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้งเป็นผูป้กครอง  
คณะกรรมการสถานศกึษาและองคก์ร
บรหิารสว่นต าบล  เพือ่เฝ้าระวงั
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนขณะทีอ่ยู่ทีบ่า้น  
เกีย่วกบัพฤตกิรรมจากปัญหาทางเพศ  
ยาเสพตดิและสิง่มอมเมา 
        ๒)  สถานศกึษาควรวางแผน
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษา  
ผูป้กครอง  และชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง  
ร่วมมอื  อบรมสัง่สอน  เอาใจใส่
พฤตกิรรมท าใหผู้เ้รยีนเป็นลูกทีด่ขีองพอ่
แม่  เป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน  และมี
การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  ขณะที่
ผูเ้รยีนอยู่ทีบ่า้นเพิม่ขึน้ 
        ๓)  สถานศกึษาควรจดัใหม้ทีีน่ัง่  
โต๊ะเกา้อี ้ จดัใหเ้พยีงพอแก่ผูเ้รยีน  เพือ่
ความสะดวก  ต่อการศกึษาคน้ควา้ใน
หอ้งสมุด 
        ๔)  สถานศกึษาควรมมุีมหรอื
ตะกรา้ความรูป้ระจ าหอ้งเรยีนแต่ละ
อาคารเรยีน  เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้ี
การศกึษาคน้ควา้ในเวลาว่าง  ในเวลาพกั
เทีย่ง  อ่านคน้ควา้หาความรูทุ้กเวลา 
        ๕)  สถานศกึษาควรพฒันา
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน  ใหม้คีุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
-  มกีารแต่งตัง้บุคลากรโรงเรยีน
ทีเ่ป็นบุคคลในพืน้ที ่ เป็น
สารวตัรนกัเรยีน  เพือ่เฝ้าระวงั
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนขณะทีอ่ยู่ที่
บา้น  เกีย่วกบัพฤตกิรรมจาก
ปัญหาทางเพศ  ยาเสพตดิและ
สิง่มอมเมา 
-  มกีารจดักจิกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ   จดัโครงการต้นกลา้
คุณธรรม จดัโครงการเยีย่มบา้น
นกัเรยีนทุกภาคเรยีน  กจิกรรม
อบรมคุณธรรม  จรยิธรรมทุก
เยน็วนัศุกร ์ จดักจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์เนื่องในวนัส าคญัต่างๆ 
-  มโีครงการและกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน  โครงการรกัการอ่าน  
โครงการปรบัปรุงบรรยากาศ
หอ้งสมุด 
-  จดัโครงการหอ้งเรยีนมชีวีติ   
-  จดัโครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
-  กจิกรรมสอนซ่อมเสรมิ 

 
-  สามารถลดจ านวนนกัเรยีนที่
หนีเรยีน  และช่วยลดปัญหายา
เสพตดิใหน้้อยลง 
-  ผูเ้รยีนสว่นมากมคีวามอ่อน
น้อมถ่อมตน และมคีุณลกัษณะ
ผูเ้รยีนทีด่ ี ๘  ขอ้  ผูเ้รยีนมี
พฤตกิรรมอนัพงึประสงคแ์ละมี
ความรบัผดิชอบมากขึน้ 
-  หอ้งสมุดมมุีม  และโต๊ะเกา้อี้
ส าหรบันัง่อ่านหนงัสอื  และมี
คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการ
คน้ควา้อนิเตอรเ์น็ต 
-  หอ้งเรยีนมมุีมความรู ้ 
บรรยากาศน่าอยู่น่าเรยีน 
- นกัเรยีนมพีฒันาการดา้น
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้    
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒.   ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
         ๑)   สถานศกึษาควรมรีะบบการ
นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามอย่างต่อเนื่อง 
       ๒)  สถานศกึษาควรต่อยอดงานทที่
ไดด้ าเนินการใหม้คีวามกา้วหน้าอยู่ตลอด 

 
-  จดักจิกรรมนิเทศหอ้งเรยีน   
-  จดัโครงการเรยีนรูสู้อ่าชพี 

-  ผูบ้รหิาร  นิเทศตดิตามการ
จดัการเรยีนการสอนของ
ครผููส้อน 
-  นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะอาชพี
ดา้นต่างๆ 

๓.   ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
         ๑)   สถานศกึษาควรเพิม่ใหม้กีาร
ท าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รยีน  โดยการน าปัญหา  อุปสรรค  
แนวทางมาแกไ้ขและพฒันาคุณภาพ       

 
 
-  โครงการวจิยัในชัน้เรยีน 

 
 
-  ครทูุกคนมวีจิยัในชัน้เรยีน 
ภาคเรยีนละ  ๑  เรื่อง  เพือ่
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

๔.   ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
         ๑)   สถานศกึษาควรจดัใหม้ี
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่
ความกา้วหน้า  การพฒันาคุณภาพทุก
ดา้น       

 
-  จดัท าค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

 
-  ผูบ้รหิาร  และครทูุกคนมสีว่น
ร่วมในการพฒันาคุณภาพของ
สถานศกึษา 
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ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มจี านวน ๓ มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
   ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
 มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีด  ดงันี้ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  ๑)  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณ 
  ๒)  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 
  ความคดิเหน็ และแกปั้ญหา 
  ๓)  มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
  ๔)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  ๕)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
  ๖)  มคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 
 ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
  ๑)  การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 ๒.๑  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุก 
                 กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
 ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๓.๑  จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได้ 
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 ๓.๒  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 ๓.๓  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 ๓.๕  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ด ี

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และ
แก้ปัญหา 

ด ี

     ๓)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ด ี

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ด ี

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด ี
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ด ี
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด ี

๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ด ี

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพฒันาผู้เรียน ด ี
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ส่วนที่  ๒ 
วิเคราะห์บรบิทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อใหผู้บ้ริหารรู้   จุดแขง็ จุดอ่อน 
สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคข์องสภาพภายนอก ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบวา่องคก์รไดเ้ดินทางมาถูก
ทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากน้ียงับอกไดว้า่องคก์รมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่ มัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบ
การท างานในองคก์รยงัมีประสิทธิพอยู ่มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT 
Analysis) โรงเรียนขามแก่นนคร มีดงัน้ี 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 
(SWOT) สภาพภายนอก 

 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก

ชุมชนและสังคม 
2. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน

ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
3. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี 

ในท้องถิน่ 
5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน 
6. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การ

เดินทางมาค่อนข้างสะดวก 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
8. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ

เชื่อมั่นในครูผู้สอน 
9. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่\ 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม 

2. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

4. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น ร้านเกมส์ การ
ใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยง
ในการดารงชีวิตที่ดี 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาด
วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียน 

6. นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางท่ีผิด 

7. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
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   โอกาส  (Opportunities)      อุปสรรค  (Threats)  
ใกล้โรงเรียน 

10. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย 

11. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการดำรงชีวิต อย่าง

พอเพียง 
13. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน

ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
14. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ทำให้นักเรียน
มีความต้องการบริโภค ส่งผลทำให้นักเรียน
เกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

15. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการ
รับจ้างในภาคเกษตรกรรม 

16. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
17. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร

เอกชน ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้
บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลทำให้
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

18. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียน
การสอน 

19. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
20. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

 

8. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า
เทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน
การศึกษา 

10. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่า
น้ำมัน ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถ
รับ – ส่งนักเรียนค่อนข้างแพง 

11. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาใน
การดูแลบุตรหลาน 

12. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล
จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 

13. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

14. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม 

15. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร 

16. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 
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โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
21. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก

ชุมชนและสังคม 
22. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน

ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
23. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
24. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี 

ในท้องถิ่น 
25. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน 
26. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การ

เดินทางมาค่อนข้างสะดวก 
27. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
28. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ

เชื่อมั่นในครูผู้สอน 
29. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ 
ใกล้โรงเรียน 

30. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย 

31. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
32. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการดำรงชีวิต อย่าง

พอเพียง 
33. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน

ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

17. นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางท่ีผิด 

18. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 

19. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

20. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า
เทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน
การศึกษา 

21. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่า
น้ำมัน ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถ
รับ – ส่งนักเรียนค่อนข้างแพง 

22. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาใน
การดูแลบุตรหลาน 

23. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล
จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 

24. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 

25. ภายในโรงเรียน 
26. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง

เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม 

27. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร 

28. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียน 
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วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 
(SWOT) สภาพภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน

ชัดเจน 
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ชัดเจน ทำให้ การทำงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ
หลากหลาย เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา 

4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียน 

5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก
ทั้งของโรงเรียนและเทศบาล ทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูลดลง 

6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น เอ้ือแก่การเรียนรู้ 

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหา
สาระเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน 

10. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยและ สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได้ 

11. นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง 

๑. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 
๒. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ำเสมอ 
๓. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
๔. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็น
ที่นา่พอใจ 
๖. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
๗. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ 
ส่วนมากบิดา – มารดา ไปทำงานต่างถิ่น 
๘. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
๙. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
๑๐. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
๑๑. การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทัน
ต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้อง
ใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการดำเนินการ 
๑๒. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
๑๓. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทำให้ ไม่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๔. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้
งานงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 ๑.  ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (๒S๔M) 
 

    

 ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 
 

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
 

 ๑.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) ๐.๐๖ 
 

 ๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) ๐.๐๘ 
 

 ๓.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) ๐.๑๒ 
 

 ๔.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) ๐.๐๘ 
 

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)  ๐.๓๔ 
 

 ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( ๒S๔M )/ผลการประเมิน 
 

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
 

 ๑.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S๑ ) ๐.๐๖ 
 

 ๒.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S๒ ) -๐.๐๖ 
 

 ๓. ด้านบุคลากร  (Man = M๑) ๐.๐๓ 
 

 ๔.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M๒) ๐.๐๓ 
 

 ๕.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M๓ ) -๐.๐๑ 
 

 ๖.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M๔ ) ๐.๐๑ 
 

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)  ๐.๐๗ 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมนิสถานภาพของโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  
บนแกนความสมัพนัธ ์SWOT 
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ส่วนที่  ๓ 
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่ ๓ 
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์  

อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนใน
อนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  ๑.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ
ฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  ๒.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัย
และทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

๓.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 

          ๔.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการ
กระจายอำนาจ 

๕.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลง
ต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
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                                        มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ประเด็น 
           ๑. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           ๒. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           ๓. การจัดการศึกษา 
           ๔. แนวนำสู่การปฏบิัติ 
 
มาตรฐานที ่๑ อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคนเพ่ือ
การศึกษา 
           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม
และวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
ต้องการ แต่ต้นทุนต่ำ รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทำงานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และตรวจสอบได้
อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
๑. อุดมการณ ์ 
           - ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนามนุษย์และสังคม 
๒. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ปี ที่รัฐจัดให้อย่างท่ัวถึง  
           - คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
๓. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)  มีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี    ทั้งในด้าน
การจัด การกำกับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษาใกล้เคียง
กัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
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มาตรฐานที ่๒ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
           เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมีความสุข" โดยมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา 
ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกท่ีพึงประสงค์  
           
 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ ๕ ประการ 
           ๑. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           ๒. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           ๓. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม 
           ๔. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           ๕. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครู และวิถี
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน ๓ ประการ คือ ขอจงมีความเพียรที่
บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อตอบ
คำถามว่า "เราจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, ๒๕๔๖) ดังนี้ 
           ๑. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย  
                     ๑) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทางภาษา 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการค้นคว้าทดลองพิสูจน์
เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     ๒) คุณธรรมและจิตสำนึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระทำ ด้านความละอาย
ชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนาดีเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ความจริงใจ และ
ความขยันหมั่นเพียร และมีจิตสำนึกในการกระทำ ด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบ จิตสำนึกในคุณค่าของตนและผู้อ่ืน 
จิตสำนึกความเป็นไทย จิตสำนึกประชาธิปไตย 
           ๒. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย  
                     ๓) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน      รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีทำมาหากิน และสามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  
                     ๔) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทำงานเกิดการรับรู้ 
จดจำ และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง คิด
สุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสาร
แก่ผู้อื่นได้ 
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           ๓. กำลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย  
                     ๕) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well 
being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา ท่าทาง
คล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะ
ทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
๑. กำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้านจิตใจ 
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
๒. ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           -คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีงานทำ และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
           -คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้ 
๔. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
๕. คุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
 
มาตรฐานที ่๓ การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสำคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรียนจาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคล ครู
เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่สร้างสรรค์) ความสำเร็จของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
           ๓.๑ ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปูชนียบุคคล 
ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีสำนึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบในการพัฒนาผู้เรียน และ
การจัดการศึกษา 
           ๓.๒ ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    มี
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เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ๗ ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลักความคุ้มค่า หลัก
ประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ  มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติ
ธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
๑. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           - ผู้เรียนทุกกลุ่ม สำนึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตามความ
ต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทำงาน และผูกพันกับ
งาน มีอตัราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ          มี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
           - มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของคนไทยทุกคน 
๒. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นสำคัญ 
           - ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัย 
ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
           - มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที ่๔ แนวนำสู่การปฏิบัติ 
           การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวนำสู่การปฏิบัติ ๓ ประการ 
ดังนี้ 
          ๔.๑ การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างสำนึก ให้คนไทยเห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
ลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ การ
สร้างกำไร ให้คนไทยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้ 
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          ๔.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนร่วมวัย 
องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นเครื่องมือสืบทอดและ
ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
องค์กรและสังคม 
          ๔.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้นำในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลำดับความสำคัญ ติดตาม
กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจ
บทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทำมาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกท่ีจะ
ช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กำหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา 
สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
           - มีการจัดตั้ง และกำกับการดำเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุง ติดตามกำกับ  
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคต              

ของประเทศ  สรา้งคนไทยใหเ้ป็นคนดแีละคนเก่ง มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ 
ประการ มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ เน้นการอ่านออก เขยีนได ้คดิวเิคราะหเ์ป็น สามารถ สรา้งวสิยัทศัน์
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถงึรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของคนไทย และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาตเิป็นหลกั ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงึก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
และคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงันี้ 
  ๑. เร่งรดัปฏริูปการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระบบและกระบวนการการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ใหส้ าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 
  ๒. เร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศกึษา ใหผู้เ้รยีนทุกระดบัทุกประเภท รวมถงึ เดก็พกิารและ
ดอ้ยโอกาส มคีวามรู ้และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน การเขยีน และการคดิ 
เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มเขาสูก่ารศกึษาระดบัสงู และโลกของการท างาน 
  ๓. เร่งปรบัระบบสนับสนุนการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารประสาน
สมัพนัธก์บัเนื้อหา ทกัษะ และกระบวนการเรยีนการสอน ประกอบไปดว้ย มาตรฐานและการประเมนิ หลกัสตูร
และการสอน การพฒันาทางวชิาชพีและสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ 
  ๔. ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวชิาชพีครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหค้รู เป็นผูท้ีม่ ี
ความสามารถและทกัษะทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามสามารถใน
การบรหิารจดัการ และเป็นผูน้ าทางวชิาการ ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีน 
สรา้งความมัน่ใจและไวว้างใจ สง่เสรมิใหร้บัผดิชอบต่อผลทีเ่กดิกบันกัเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพี 
  ๕. เร่งสรา้งระบบใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นองคก์รคุณภาพทีแ่ขง็แกร่ง และมี
ประสทิธภิาพเพือ่การใหบ้รกิารทีด่ ีมคีวามสามารถรบัผดิชอบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานไดเ้ป็นอย่างด ี
  ๖. เร่งรดัปรบัปรุงโรงเรยีนใหเ้ป็นองคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ มแีรงบนัดาลใจ และมวีสิยัทศัน์ในการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีช่ดัเจน เป็นสถานศกึษาคุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ ทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอน
อย่างมคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล 
  ๗. สรา้งระบบการควบคุมการจดัการการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาทีม่ขีอ้มลูสารสนเทศและ
ขา่วสาร เกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอนอย่างพรอ้มบรบิูรณ์ และมนีโยบายการตดิตามประเมนิผลอย่างเป็น
รปูธรรม 
  ๘. สรา้งวฒันธรรมใหม่ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่การใหบ้รกิารทีด่ ีทัง้สว่นกลางและ
สว่นภูมภิาค เร่งรดัการกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบ สง่เสรมิการพฒันาเชงิพืน้ทีทุ่กภาคสว่นเขา้มามสีว่น
ร่วม ปรบัปรุงระบบของโรงเรยีน ใหเ้ป็นแบบร่วมคดิร่วมท า การมสีว่นร่วมและการประสานงานสามารถ ใช้
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เครอืขา่ยการพฒันาการศกึษา ระหว่างโรงเรยีนกบัโรงเรยีน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่องคก์รวชิาชพี   กลุ่ม
บุคคล องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และองคก์รสงัคมอื่น 
  ๙. เร่งปรบัระบบการบรหิารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอรร์ปัชัน่ ใหเ้ป็นปัจจยัหนุนในการเสรมิสรา้งคุณภาพและประสทิธภิาพ ขวญัและก าลงัใจ สรา้งภาวะจงูใจแรง
บนัดาลใจ และความรบัผดิชอบในความส าเรจ็ตามภาระหน้าที่ 
  ๑๐. มุ่งสรา้งพลเมอืงดทีีต่ื่นตวัและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมพหุวฒันธรรมได ้และท าใหก้ารศกึษา
น าการแก้ปัญหาส าคญัของสงัคม รวมทัง้ปัญหาการคอรร์ปัชัน่ 
  ๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพือ่ยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาทีพ่ฒันาลา้หลงั และโรงเรยีนขนาดเลก็ที่
ไม่ไดคุ้ณภาพ เพือ่ไม่ใหผู้เ้รยีนตอ้งเสยีโอกาสไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 

วิสยัทศัน์  
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย มคีุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

 

พนัธกิจ 
๑. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรยีนทุกคนไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และม ี  

คุณภาพ 
๒. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร และค่านิยมหลกั

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. พฒันาระบบบรหิารจดัการทีเ่น้นการมสีว่นร่วม เพือ่เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบต่อคุณภาพ 

การศกึษา  และบูรณาการการจดัการศกึษา 
 

เป้าประสงค ์
๑. นกัเรยีนระดบัก่อนประถมศกึษา  และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกคน มพีฒันาการเหมาะสมตามวยั 
และมคีุณภาพ 
๒. ประชากรวยัเรยีนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ มคีุณภาพ และ 

เสมอภาค 
๓. คร ู และบุคลากรทางการศกึษา  มสีมรรถนะตรงตามสายงาน และมวีฒันธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิ ์
๔. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   และสถานศกึษาและสถานศกึษามปีระสทิธภิาพ และเป็นกลไก
ขบัเคลื่อนการศกึษาขัน้พืน้ฐานสูคุ่ณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
๕. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเน้นการท างานแบบบูรณากา การมเีครอืขา่ยการบรหิาร
จดัการ บรหิารแบบมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่นในการจดัการศกึษา และกระจายอ านาจและความ
รบัผดิชอบสูส่ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 
๖. พืน้ทีพ่เิศษ  ไดร้บัการพฒันาคุณภาพการศกึษาและพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมตาม
บรบิทของพืน้ที ่
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กลยทุธ ์
 จากวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึก าหนด 
กลยุทธ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔ กลยุทธ ์ดงัต่อไปนี้ 
 กลยุทธท่ี์ ๑ การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 กลยุทธท่ี์ ๒ การเพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหท้ัว่ถงึครอบคลุม 

          ผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมคีุณภาพ 
 กลยุทธท่ี์ ๓ การพฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 กลยุทธท่ี์ ๔ การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
 

ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีการด าเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ 

๑. ผูจ้บการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา 
๒. ผูจ้บการศกึษาภาคบงัคบั 
๓. ผูจ้บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
๔. เดก็พกิารไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาสมรรถภาพ 
๕. เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๖. ผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 
 

จดุเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้ าหนด ๖ จุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐   ทีส่อดคลอ้งกบั ๖ ยุทธศาสตร ์กระทรวงศกึษาธกิาร ดงันี้ 
 ๑. จดุเน้นด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. หลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูม้กีารปรบัปรุงตามความเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 
  ๑.๑ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมกีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
  ๑.๒ โครงสรา้งเวลาเรยีนมกีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
  ๑.๓ สถานศกึษาทุกแห่งมกีารยกระดบัมาตรฐานภาองักฤษในแต่ละช่วงชัน้ 
  ๑.๔ สถานศกึษาใช ้STEM  Education BBL DLTV 
 ๒. ผูเ้รยีนมสีมรรถนะทีส่ าคญั สูม่าตรฐานสากล  ดงัต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ผูเ้รยีนระดบัก่อนประถมศกึษามพีฒันาการดา้น ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและ
สตปัิญญาทีส่มดุล เหมาะสมกบัสงัคม วยั และเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข 
  ๒.๒ ผูเ้รยีนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ อ่านออก เขยีนได ้
  ๒.๓ ผูเ้รยีนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ ขึน้ไป อ่านคล่องเขยีนคล่อง 

๒.๔ ผูเ้รยีนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ มคีวามสามารถดา้นภาษา ดา้นค านวณ และดา้น
เหตุผล ผ่านเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ขึน้ 

๒.๕ ผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ม ี
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลกัเพิม่ขึน้ 
 ๒.๖ ผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิใหม้แีรงจงูใจสูอ่าชพี ดา้นการแนะแนวและ

ไดร้บัการพฒันาความรูท้กัษะทีเ่หมาะสมเพือ่การมงีานท าในอนาคต 
 ๒.๗ ผูเ้รยีนมทีกัษะในการสือ่สาร ทกัษะการคดิ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะชวีติ และทกัษะการ

ใชเ้ทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั 
 ๒.๘ ผูเ้รยีนไดร้บัการวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายเหมาะสมตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล  

 ๓. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทัง้มจีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และห่างไกลยาเสพตดิ 
   ๓.๑ ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษา  ใฝ่เรยีนรู ้ใฝ่ด ีและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้   
   ๓.๒ ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มทีกัษะการแกปั้ญหา และอยู่อย่างพอเพยีง 
   ๓.๓ ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีวามมัง่มัน่ในการศกึษาและการท างาน สามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัพหุวฒันธรรม บนพืน้ฐานวฒันธรรมทีด่งีามของไทย 
 ๔. ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดร้บัการสง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันา เตม็ตามศกัยภาพเป็น
รายบุคคล ไดแ้ก่ 
   ๔.๑ ผูพ้กิาร 
   ๔.๒ ผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้รยีนในพืน้ทีพ่เิศษ 
   ๔.๓  ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
   ๔.๔  ผูเ้รยีนภายใตก้ารจดัการศกึษาโดยครอบครวั สถานประกอบการ และศูนยก์ารเรยีน 
   ๔.๕  ผูเ้รยีนทีต่อ้งการความคุม้ครองและช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษ 
 
 ๒. จดุเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้ตรงตามความตอ้งการของบุคคลและ
สถานศกึษา 
  ๑.๑ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันาวธิจีดัการเรยีนรู ้ทีใ่ชท้กัษะกระบวนการคดิ 
รวมทัง้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
  ๑.๒ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา สามารถประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารทีท่นัสมยั 
  ๑.๓ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการนิเทศแบบกลัยาณมติร จากส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูทัง้ในโรงเรยีน ระหว่างโรงเรยีน หรอืภาคส่วนอื่นๆ ตามความพรอ้มของ
โรงเรยีน 
  ๑.๔ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา สรา้งเครอืข่ายการเรยีน การมสีว่นร่วมจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
และทุกภาคสว่นใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 
  ๑.๕ ครจูดัการเรยีนรูสู้ป่ระคมอาเซยีน 
  ๑.๖ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา มจีติวญิญาณของความเป็นคร ูการเป็นครูมอือาชพีและยดึ
มัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 
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 ๒. ผูบ้รหิารสถานศกึษา สามารถบรหิารงานทุกดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 
 ๓. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา มขีวญัก าลงัใจในการท างาน และมผีลการปฏบิตังิานเชงิประจกัษ์ 
 ๔. องคก์ร  องคค์ณะบุคคล และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวางแผนสรรหา ยา้ย โอน คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรยีนและชุมชน 
 
 ๓. จดุเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑. ระบบการประเมนิสถานศกึษาและผูเ้รยีนมกีารพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษาและผูเ้รยีน 
 ๒. ระบบทดสอบเพือ่ประเมนิผ่าน หรอืซ ้าซอ้น มกีารพฒันาใหเ้หมาะสมในการจบการศกึษาชัน้
ประถมศกึษาปีที ่๖ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 
 ๓. ผูป้ระเมนิคุณภาพสถานศกึษามกีารพฒันาตามมาตรฐานผูป้ระเมนิ 
 
 ๔. จดุเน้นด้านพฒันาก าลงัคนและงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 
 ๑. สถานศกึษาสรา้งค่านิยมเชงิบวกในการเรยีนสายอาชพี เพือ่ลดสดัสว่นการเรยีนสายสามญั 
 ๒. หน่วยงานทุกระดบัมกีารวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 
 
 ๕. จดุเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 ๑. หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบ ICT เพือ่การศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษาและผูเ้รยีน 
 ๒. หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศใหเ้ป็นฐานเดยีวกนัในเรื่องขอ้มูลนกัเรยีน ขอ้มลูครู
และบุคลากรทางการศกึษา ขอ้มลูสถานศกึษาและขอ้มลูขา้ราชการและบุคลากรอื่น ในการใชข้อ้มลูร่วมกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 ๓. หน่วยงานทุกระดบัพฒันา  DLTV  DLI T   ใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษาและผูเ้รยีน 
 ๔. ผูเ้รยีนมคีอมพวิเตอรใ์ชใ้นการเรยีนรู้ 
 
 ๖. จดุเน้นด้านบริหารจดัการ 
 ๑. หน่วยงานทุกระดบับรหิารจดัการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสรา้งเครอืข่ายและรบัผดิชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน 
  ๑.๑ สถานศกึษาทีไ่ม่ผ่านการรบัรองคุณภาพภายนอกตามทีก่ าหนดไดร้บัการแกไ้ข ช่วยเหลอื 
นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
  ๑.๒ สถานศกึษาขนาดเลก็ไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณภาพการจดัการศกึษา 
  ๑.๓ สถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มรบัการกระจายอ านาจมรีปูแบบการบรหิาจดัการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
  ๑.๔ สถานศกึษาบรหิารจดัการร่วมกนัโดยใชก้ารวางแผนพฒันาการศกึษาระดบัต าบล 
(Educational Maps) 
  ๑.๕ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรหิารร่วมกนัในรปูแบบ Cluster อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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  ๑.๖ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรหิารจดัการอย่างมคีุณภาพ โดยใชม้าตรฐานส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๑.๗ หน่วยงานทุกระดบัพฒันาคุณภาพการศกึษา สรา้งระบบสวสัดกิาร สวสัดภิาพและความ
ปลอดภยัใหเ้หมาะสมตามบรบิทของพืน้ทีพ่เิศษ 
  ๑.๘ หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล เพือ่การบรหิารจดัการทีม่ี
ประสทิธภิาพและต่อเนื่อง 
  ๑.๙ หน่วยงานทุกระดบัปรบัปรุงระบบการจดัสรรงบประมาร และเกณฑก์ารจดัสรรงบเงนิ
อุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั ใหม้คีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 
  ๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดบั ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิหน่วยงาน องคค์ณะบุคคลและบุคลากรทีม่ผีลงาน
เชงิประจกัษ์ 
  ๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่พฒันานโยบายและพฒันาการจดัการศกึษา
ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 
  ๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดบั มกีารบรหิารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
 
 ๒. หน่วยงานทุกระดบั สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
  ๒.๑ หน่วยงานทุกระดบั สง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการ
จดัการศกึษา 
  ๒.๒ หน่วยงานทุกระดบั สง่เสรมิการระดมทรพัยากรในการจดัการศกึษา 
  ๒.๓ หน่วยงานทุกระดบั รบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะจากทุกภาคสว่น และผูม้สี่วนไดส้ว่น
เสยี เพือ่ปรบัปรุงพฒันาการจดัการศกึษา 
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ทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 
วิสยัทศัน์ 

   
“องคก์รกา้วหน้า   สรา้งคุณภาพสถานศกึษา   พฒันาผูเ้รยีนอย่างยัง่ยนื” 
 

พนัธกิจ 
 

๑. พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะวชิาการ คุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะชวีติ ทกัษะวชิาชพี และ
คุณลกัษณะในศตวรรษที ่๒๑  

 
          ๒. สง่เสรมิการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยยดึหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
          ๓. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ใหผู้เ้รยีนทุกคนไดร้บับรกิารทางการศกึษาอย่าง

ทัว่ถงึ  ตามแนวคดิ  No Child left Behind  (NCLB) 
 
          ๔. สง่เสรมิการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นมอือาชีพ  
 
          ๕. พฒันาระบบรหิารจดัการแบบบูรณาการและสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
เป้าประสงค ์

 
๑. ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้คดิรเิริม่และสรา้งสรรคน์วตักรรม มี

ความรู ้มทีกัษะและคุณลกัษณะในศตวรรษที ่๒๑ มสีุขภาวะทีเ่หมาะสมตามวยั มคีวามสามารถในการ
พึง่ตนเองและปรบัตวัต่อการเป็นพลเมอืงและพลโลกทีด่ี 
 

 ๒. ผูเ้รยีนเป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และยดึค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ ในการด ารงชวีติ 
 
          ๓. ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม
และมคีุณภาพ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
          ๔. ครเูป็นผูเ้รยีนรู ้มจีติวญิญาณของความเป็นคร ูน้อมน าพระราชด ารสัใหค้รรูกัเดก็ เดก็รกัคร ูมี
ความรู ้และทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ ตามแนวคดิ “No Child Left Behind” (NCLB) เป็น
ผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมและทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี
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         ๕. ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรม มภีาวะผูน้ าทางวชิาการ มสี านึก
ความรบัผดิชอบ (Accountability) มวีฒันธรรมการท างานทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ 
 
         ๖. สถานศกึษามรีะบบบรหิารจดัการและจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพร่วมกบัชุมชน ภาคเอกชน 
และผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมกีารเรยีนรูใ้นทุกมติเิป็นโรงเรยีน
นวตักรรม 
 
         ๗. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายุคใหม่ใชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ ใชข้อ้มลู
สารสนเทศและการวจิยัในการขบัเคลื่อนคุณภาพ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิและรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ สรา้งเครอืข่ายและวฒันธรรมการท างานอย่างมสีว่นร่วมอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธ ์
   กลยุทธ ์๑ การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและสง่เสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สรา้งขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั 
 
          กลยุทธ ์๒ การสง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันาผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 
          กลยุทธ ์๓ การขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพตามแนวคดิ 
“No Child Left Behind” (NCLB) 
 
          กลยุทธ ์๔ การพฒันาระบบบรหิารจดัการและส่งเสรมิใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
 
 

คณุลกัษณะอนัพึงปรสงค ์
 
          ยิม้รบั ฉบัไว ใสใ่จบรกิาร 
 
จดุเน้นการด าเนินงาน 
  
  การพฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามแนวคดิ“ไม่มเีดก็คนใด ถูกทอดทิง้ไวข้า้งหลงั” No Child Left Behind (NCLB) 
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ส่วนที่  ๔ 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่  ๔ 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     ภายในปี  ๒๕๖๔  โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วบคู่คุณธรรม  จรยิธรรม  ตามมาตรฐาน
การศกึษา  มุ่งพฒันาดา้นวชิาชพี  ด ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย  ฝักใฝ่เทคโนโลย ี มใีจรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  น้อมน า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

พนัธกิจ - Mission 
 
ดา้นพุทธศิกึษา  จรยิศกึษา ใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ
๒. พฒันาดา้นอาชวีศกึษา ใหผู้เ้รยีนก้าวสูอ่าชพี   
๓. พฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  เพือ่โอกาสและทางเลอืกส าหรบัทุกคน 
๔. พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี 
๕. สง่เสรมิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
๖. สง่เสรมิ  สนบัสนุน  ใหโ้รงเรยีนเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๗. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าและด ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย 
 
 

                                                  กลยุทธ์ 
๑.  พฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะด้านวิชาชีพและมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒.  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔.  ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕.  จดัการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรบัทุกคน ทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั 
๖.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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                                                     เอกลักษณ์ 
                           โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                                 อัตลักษณ์ 
                               เรียนรู้สู่อาชีพ 

โครงการและเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามกลยุทธ์ 
               

การด าเนินงานตามกรอบแผนกลยุทธโ์รงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

กลยุทธ ์๑ พฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะด้านวิชาชีพและมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

 
ตวัช้ีวดั

ความส าเรจ็ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

- โครงการพฒันาระบบบรหิารงานวชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนสูค่วาม
เป็นเลศิ 

- โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
- โครงการเรารกั ส.จ.พ. 
- โครงการหอ้งสมุดมชีวีติ สรา้งความคดิ 

สรา้งปัญญา 
- โครงการองคก์รเขม้แขง็ดว้ยระบบ

สารสนเทศ 
- โครงการพฒันาการเรยีนการสอน  ๘ กลุ่ม

สาระ 
- นิเทศภายในเขม้แขง็ 
- พฒันาระบบงานการศกึษาพเิศษ(เรยีนรวม 

) 
- ทวศิกึษา พฒันาชาต ิ
- ส.จ.พ.สานฝันปันโอกาส 
- โครงการงานประชาสมัพนัธ์ 
- โครงการยาเสพตดิ และเพศวถิ ี
- โครงการกจิกรรมวนัส าคญั 

นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มี
ทกัษะดา้นวชิาชพีและ
มคีุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษา
ของชาต ิ

รอ้ยละของนกัเรยีน
ทกัษะดา้นวชิาชพี
และมคีุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน
การศกึษาของชาต ิ

มฐ. ๑-๔ 
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- โครงการงานกจิการนกัเรยีน  งานสภา
นกัเรยีน 

- โครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
- โครงการค่ายวชิาการ "ต่อยอดความรู ้ สู่

ความเป็นพลโลก" 
- โครงการค่ายวชิาการ โครงงานบูรณาการ 

๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
- โครงการพฒันาทกัษะ ICT สูก่ารเรยีนรู้

ศตวรรษที ่๒๑ 
- โครงการเสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติ 
- โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ 
- โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิดา้นกฬีา 
- โครงการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้

 
กลยุทธ ์๒  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
ไทย 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

- โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
- โครงการงานประชาสมัพนัธ์ 
- โครงการยาเสพตดิ และเพศวถิ ี
- โครงการกจิกรรมวนัส าคญั 
- โครงการงานกจิการนกัเรยีน  งานสภา

นกัเรยีน 
- โครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
- โครงการค่ายวชิาการ โครงงานบูรณาการ 

๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
- โครงการเสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติ 
- โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ 
- โครงการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้

นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐  
มคีุณธรรม จรยิธรรม
และด ารงไวซ้ึง่ความ
เป็นไทย 

รอ้ยละของนกัเรยีน
ที ่
มคีุณธรรม 
จรยิธรรมและด ารง
ไวซ้ึง่ความเป็นไทย 

มฐ. ๑-๓ 
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กลยุทธ ์๓  ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

- โครงการพฒันาบุคลากร 
- โครงการสรา้งขวญัและ

ก าลงัใจ 
- โครงการลดเวลาเรยีน 

เพิม่เวลารู ้
- โครงการงานธุรการสาร

บรรณ 

ครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษารอ้ยละ ๙๐ มกีาร
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานวชิาชพี 

รอ้ยละของครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา
มกีารพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

มฐ. ๒ 

 
กลยุทธ ์๔  ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการงานอาคาร
สถานที ่

- งานอนามยั 
- -   โครงการมาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

รอ้ยละ ๙๐ มกีารปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรยีนของ
โรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้

รอ้ยละ มกีารปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอก
หอ้งเรยีนของโรงเรยีน
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้

มฐ. ๒ 
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กลยุทธ ์๕ จดัการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรบัทุกคน ทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการพฒันาระบบ
บรหิารงานวชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ
นักเรยีนสู่ความเป็นเลศิ 

- โครงการระบบงานแนะแนว
เขม้แขง็ 

- โครงการหอ้งสมุดมชีวีติ สรา้ง
ความคดิ สรา้งปัญญา 

- โครงการองคก์รเขม้แขง็
ดว้ยระบบสารสนเทศ 

- โครงการพฒันาการเรยีนการ
สอน  ๘ กลุ่มสาระ 

- นิเทศภายในเขม้แขง็ 
- พฒันาระบบงานการศกึษา

พเิศษ(เรยีนรวม ) 
- ทวศิกึษา พฒันาชาต ิ
- ส.จ.พ.สานฝันปันโอกาส 
- โครงการยานพาหนะ 
- โครงการงานโสตทศันศกึษา 
- โครงการระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรยีน 
- โครงการค่ายวชิาการ "ต่อ

ยอดความรู ้ สู่ความเป็นพล
โลก" 

- โครงการค่ายวชิาการ 
โครงงานบูรณาการ ๘ กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้
 

รอ้ยละ ๙๐ ของนกัเรยีนที่
ไดร้บัการโอกาสและ
ทางเลอืกในการศกึษาทัง้
การศกึษาในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศยั 

รอ้ยละของนกัเรยีน
ไดร้บัโอกาสและ
ทางเลอืกในการศกึษา
ทัง้การศกึษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อธัยาศยั  

มฐ. ๒,๓ 
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กลยุทธ ์๖  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการพฒันาระบบ
บรหิารงานวชิาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ
นกัเรยีนสูค่วามเป็นเลศิ 

- โครงการระบบงานแนะ
แนวเขม้แขง็ 

รอ้ยละ ๙๐ โรงเรยีนมกีาร
พฒันาประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการตามหลกัธรร
มาภบิาลและเน้นการมสีว่น
ร่วมจากทุกภาคสว่น 

รอ้ยละของโรงเรยีนมี
การพฒันา
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการตามหลกั
ธรรมาภบิาลและเน้น
การมสีว่นร่วมจากทุก
ภาคสว่น 
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ส่วนที่  ๕ 
แผนการควบคุม  กำกับติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 ๑.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพฒันาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ีจะ
ผลกัดนัการท างานของกลไกท่ีส าคญัทั้งหมด  ใหส้ามารถบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ การด าเนินงานจะเกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและ
กระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบติัจะตอ้งท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อม
ท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  และวิธีการปฏิบติังานของตน  ดงันั้น  จึงจ าเป็นตอ้งมี
การระดมก าลงั  แสวงหาการสนบัสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบติัและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบติั  โดยสังเขป  ดงัน้ี  
  ๑)  ผูบ้ริหารโรงเรียนผลกัดนัใหมี้การด าเนินงานตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสม ่าเสมอ 
  ๒)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบั ติการ  และด า เนิ นการตามแผน  มี 
การก ากบัติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ 
  ๓)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
สาระส าคญัของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ  มีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวาง  เพื่อใหก้าร
น าแผนสู่การปฏิบติั  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผน่ต่อเน่ือง  
  ๔)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคลอ้งกับแผนงาน  และแผน
อตัราก าลงั  และขจดัความซ ้าซอ้นของงาน  
  ๕)  วางแนวปฏิบติั  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติัและผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
  ๖)  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย  าและเป็นปัจจุบนั  และสามารถ
ใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการและทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
  ๗)  พฒันาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพฒันาตวัช้ีวดัผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในดา้นปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน  ผูป้ระเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 

 ๒.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์น้ีแล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อใหท้ราบผลและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  วา่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในเวลาท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวดัจากจุดมุ่งหมายหลกั  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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  ๑)  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผูน้ า  มีคุณธรรม  สังคมยกยอ่งและใหก้ารยอมรับ  มีทกัษะ
ในการเรียนรู้ดา้นวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จกัด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่ามีสุขภาพท่ีดี  
  ๒)  มุ่งพฒันาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความตอ้งการของสังคม
ทางวิชาการ  โดยเนน้คุณภาพระดบัสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ก่ผูเ้รียนและให้บุคลากรทุก
คนไดรั้บการพฒันาความสามารถอยา่งต่อเน่ือง  โดยสามารถด ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  ๓)  มุ่งเน้นการจดัการศึกษาท่ีมีอิสระ  และคล่องตวัในการบริหารจดัการ  เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอยา่งคร่าวๆ  ดงัน้ี 
    (๑) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  และสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกนั  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัไดใ้น 
ทุกหน่วยงาน  โดยจดัท าเกณฑช้ี์วดัความส าเร็จของแผนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้หเ้ป็นรูปธรรม  
    (๒) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานใหบุ้คลากรทราบอยา่งต่อเน่ือง 
    (๓) มีการปรับปรุงแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    (๔) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการท่ีด าเนินกรชา้กวา่ท่ีก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกลชิ้ด
และสม ่าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

โรงเรียนสวายจีกพทิยาคม 
 
 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี  (ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ ๑) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  ๒) 
-  นำเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดทำรายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
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ค าสัง่โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคาคม 

ที๑่๗๙/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาคุณภาพการศกึษา 

และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                 เนื่องดว้ยโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  มคีวามมุ่งหมายในการจดัการศกึษา เพือ่พฒันานกัเรยีน  ให้
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจและสตปัิญญา มคีุณธรรม จรยิธรรม มวีฒันธรรมและความพอเพยีงในการ
ด ารงชวีติ มจีติอาสาในการบรกิารและช่วยเหลอืสงัคม มคีวามรอบรูม้ทีกัษะการคดิ ทกัษะการท างาน ทกัษะทาง
สงัคม  และด ารงชวีติอยู่ในสงัคม ไดอ้ย่างมคีวามสุข  
ดงันัน้เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษามคีุณภาพและบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายการจดัการศกึษาดงักล่าวโรงเรยีนจงึได้
จดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพือ่เป็นเครื่องมอื
ในการขบัเคลื่อนคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมุ่งสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั โดยอาศยัการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่าย โรงเรยีนจงึแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท า ดงันี้ 
 
๑. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม     

๑.๑  นางพมิลรตัน์  ฉนัทไกรวฒัน์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  ประธานกรรมการสถานศกึษา 
๑.๒  นายสุระ  การกระสงั  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางแมน้  อาญาเมอืง  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๑.๔  นายตวง  ยอดสวสัดิ ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๑.๕  นายประโยชน์  สุระรมัย ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๑.๖  นายประสทิธิ ์ แดงชาต ิ  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๑.๗  นายวเิชยีร  กนึรมัย ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
๑.๘  พระอธกิารถวลิ อาจทวกีุล  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา กรรมการ 
๑.๙  พระแผน  วสโก   ผูแ้ทนองคก์รศาสนา กรรมการ 
๑.๑๐  นายพนสั  วโิสรมัย์  ผูแ้ทนครู  กรรมการ 
๑.๑๑  นายประเทอืง  กจิเอีย่มไพศาล ผูแ้ทนศษิยเ์ก่า  กรรมการ 
๑.๑๒  นายชยัวฒัน์  กะเสมรมัย์  ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 
๑.๑๓  นางน ้าฝน  สมศรนีวล  ผูแ้ทนองคก์รปกครองฯ กรรมการ 
๑.๑๔  นายอนิทร ์ วเิชยีรรมัย์  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน กรรมการ 
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๑.๑๕  นายวรากร เสนามาตย ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๖ นางสุภทัร ์ แสนกลา้  รองผูอ้ านวยการ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๑.๑๗ นายบุญช่วย สายลาม  คร ูคศ.๓  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มหีน้าที ่ ใหค้ าปรกึษา และลงความเหน็ชอบในการจดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๒.  คณะกรรมการอ านวยการ    
  ๒.๑ นายวรากร  เสนามาตย ์  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสุภทัร ์ แสนกลา้  รองผูอ้ านวยการ รองประธานกรรมการ  
          ๒.๓ นายจ าเนียร  เชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  กรรมการ 

๒.๔ นางพมิพส์ุธ ีเชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๒.๕ นายบุญช่วย  สายลาม  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๒.๖ นายพนสั  วโิสรมัย์   คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๒.๗ นางนิตยา  โพธิเ์ป้ียศร ี  คร ูคศ.๓  กรรมการ. 
 ๒.๘  นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๙ นายธรีพงศ ์ เช่นพมิาย  คร ูคศ.๒  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มหีน้าที ่ วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน  แนะน าและใหค้ าปรกึษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยใหง้านด าเนินไปตามวตัถุประสงค ์ ประกอบดว้ย 
  

๓. คณะกรรมการด าเนินการ   
 ๓.๑ นางสุภทัร ์ แสนกลา้  รองผูอ้ านวยการ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางพมิพส์ุธ ีเชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นายจ าเนียร  เชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๔ นายบุญช่วย  สายลาม  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๕ นายพนสั  วโิสรมัย์   คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๖ นางนิตยา  โพธิเ์ป้ียศร ี  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๗ นายสาละ  ศรรีงักูร   คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๘ นางอเทตยา  แกว้ศรหีา  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาวภทัราวด ี สวสัดิร์มัย์ คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางมนิสตา  แดงส ี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายไพรวลัย ์ โพธิเ์ป้ียศร ี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางวารนิทร ์ แดงชาต ิ  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางสาวอรณิชชา  เมธาชยัสกุล คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายรุ่งโรจน์  หวงัชม  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๑๕ นางสาวคณิตตา  มเีสยีง  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๑๖ นายอาทติย ์ สงวนรมัย์  คร ูคศ.๒  กรรมการ 



97 
 

 ๓.๑๗ นางสาวชญาดา   ตะวนัหะ คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๑๘ นางเกือ้กูล  ดรีมัย์  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๑๙ นางสาวลลีาวด ี แท่นด ี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๒๐ นางพชัราภรณ์  ตัง้บวรธรรมา คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๒๑ นายปิยณฐัณ์   สสัด ี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๓.๒๒ นางณฐัดารตัน์  ศกุนะสงิห์ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๒๓ นางสาวกุสุมา  กลิง้รมัย์  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๒๔ นายเสรมิศกัดิ ์ ทองน า  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๒๕ นายชาตร ี อุทาน   คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๓.๒๖ นายธรีะพงษ์  ธงศร ี  พนกังานราชการ กรรมการ 
 ๓.๒๗ นางสาวขวญัตา  ผลแม่น  พนกังานราชการ กรรมการ 
 ๓.๒๘ นางสาวมนิตรา  เพชรเลศิ  พนกังานราชการ กรรมการ 
 ๓.๒๙ นางสาวจรพีร  เพประโคน  ครอูตัราจา้ง  กรรมการ 
 ๓.๓๐ นางธนญา  สุวรรณเหลา  ครพูีเ่ลีย้งฯ  กรรมการ 
 ๓.๓๑ นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓๒ นายธรีพงศ ์ เช่นพมิาย  คร ูคศ.๒  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มหีน้าที ่

๑. วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของโรงเรยีน 
๒. ประเมนิสถานภาพของโรงเรยีน 
๓. จดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (ฉบบั

ร่าง) 
๔. จดัประชุม คร ูบุคลากร นกัเรยีน/นกัศกึษา ผูป้กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพือ่พจิารณา
และใหข้อ้เสนอแนะแผนกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ 
๕. จดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
(ฉบบัสมบูรณ์) 
๖. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรยีน พจิารณาเหน็ชอบจดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ 
๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
๗. จดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ให้
ผูอ้ านวยการ ประธานกรรมการสถานศกึษา ลงนามอนุมตัอิย่างเป็นทางการ 
๘. ประชาสมัพนัธ์จดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  ของโรงเรยีนใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายทราบและน าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 
๙. จดัท าโครงการสนองแผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  และสนองกลยุทธข์องส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๒ กลยุทธข์องส านกังาน
คณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ตวับ่งชีข้องส านกังานประเมนิคุณภาพการศกึษา 
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๔.  คณะกรรมการจดัเตรยีมสถานที ่ 
๔.๑ นายจ าเนียร  เชยีรประโคน   คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นายสาละ  ศรรีงักูร    คร ูคศ.๓  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางอเทตยา  แกว้ศรหีา   คร ูคศ.๓  กรรมการ 

 ๔.๔ นายอาทติย ์ สงวนรมัย ์   คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๔.๕ นายชาตร ี อุทาน    คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๔.๖ นายธรีะพงษ์  ธงศร ี   พนกังานราชการ กรรมการ 
 ๔.๗ นายอภชิาต  น้อยมะโน   พนกังานธุรการ ส๔ กรรมการ 
 ๔.๘ นายเจน  จนัทรป์ระโคน   ลูกจา้งชัว่คราว  กรรมการ 
 ๔.๙ นายปิยณัฐณ์  สสัด ี   คร ูคศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่จดัเตรยีมสถานทีส่ าหรบัประชุมแต่ละครัง้ตามแผนงาน ในวนัที ่ พุธ ที ่๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑         
ณ หอ้งประชุมโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม  
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฎคิม  
 ๕.๑ นางพมิพส์ุธ ีเชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางเกือ้กูล   ดรีมัย์   คร ูคศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางมนิสตา  แดงส ี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวขวญัตา  ผลแม่น  พนกังานราชการ กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาวจรพีร  เพประโคน  ครอูตัราจา้ง  กรรมการ 
 ๕.๗ นางธนญา  สุวรรณเหลา  ครพูีเ่ลีย้งฯ  กรรมการ 
 ๕.๘ นางสาวภทัราวด ี สวสัดิร์มัย์ คร ูคศ.๓  กรรมการและเลขานุการ  
มหีน้าที ่จดัเตรยีมอาหารว่าง และอาหารเทีย่งส าหรบัการประชุม  ในวนัที ่ พุธ ที ่๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ 
หอ้งประชุมโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม    
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายบนัทกึภาพ 
 ๖.๑ นางสาวอรณิชชา  เมธาชยัสกุล คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายอาทติย ์ สงวนรมัย ์  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๖.๓ นายชาตร ี อุทาน   คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่ บนัทกึภาพกจิกรรมการอบรมสมันาการจดัท าแผนกลยุทธพ์ฒันาคุณภาพการศกึษา 
 และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในวนัที ่ พุธ ที ่๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุม
โรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายพธิกีาร พธิกีร และประชาสมัพนัธ์ 
 ๗.๑ นายพนสั    วโิสรมัย์  คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายไพรวลั  โพธิเ์ป้ียศร ี  คร ูคศ.๒  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางวารนิทร ์ แดงชาต ิ  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวลลีาวด ี แท่นด ี  คร ูคศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่เป็นพธิกีรและประสานงานกบัวทิยากรในล าดบัขัน้ตอนและรายละเอยีดกจิกรรม 
๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและพสัดุ 
 ๘.๑ นางพมิพส์ุธ ีเชยีรประโคน  คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวชญาดา   ตะวนัหะ  คร ูคศ.๒  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นายธรีพงศ ์ เช่นพมิาย  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๘.๕ นางมนิสตา  แดงส ี   คร ูคศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่บรหิารงบประมาณ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 

๙. คณะกรรมการจดัท ารปูเล่ม 
 ๙.๑ นางสาวชญาดา   ตะวนัหะ  คร ูคศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางมนิสตา  แดงส ี   คร ูคศ.๒  รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นายธรีพงศ ์ เช่นพมิาย  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่๑. รวบรวมขอ้มลู 
 ๒. จดัพมิพแ์ผนกลยุทธพ์ฒันาการศกึษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายวดัผลและประเมนิผล 
 ๑๐.๑ นางมนิสตา  แดงส ี  คร ูคศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาวชญาดา   ตะวนัหะ คร ูคศ.๒ รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓  นายธรีพงศ ์ เช่นพมิาย  คร ูคศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสาวปารฉิตัร  ปะโสทะกงั คร ูคศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
มหีน้าที ่จดัท าแบบสอบถามเพือ่ประเมนิผลการจดักจิกรรม สรุปผลการประเมนิและจดัท ารูปเล่ม 
ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็ความสามารถ ใหเ้กดิประโยชน์กบัทางราชการ 
หากมปัีญหา อุปสรรค ขอใหแ้จง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาทราบ เพือ่ประสานงานและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  
 
     สัง่   ณ   วนัที ่  ๒๐  เดอืน  สงิหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  
                                                                     

 (นายวรากร  เสนามาตย)์ 
                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสวายจกีพทิยาคม 


