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      ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญ  

                  คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการ เรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ง ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส าหรับเป็นเครื่องมือใน
การก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิด
กับผู้เรียนได้อย่างมี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ  
การพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาเป็นการรวบรวมปัจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีใน  
ปัจจุบันทุกด้านเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
โรงเรียนเพ่ือเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ ตาม
แนวนโยบายของรัฐที่ได้ด าเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง
การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสมเสม็ดวิทยามี
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และสนองนโยบายของรัฐใน
การจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้อย่าง  ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลมากมาย มีครู และ
บุคลากร ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โรงเรียoสมเสม็ดวิทยา โดยผู้บริหาร คณะครู

ส่วนที่ ๑  
บทน า  
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และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนา และบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้
ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่า แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) จะเป็นเข็มทิศ เป็น
นโยบายของแผนงานหลัก เพ่ือการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการ
ตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

      ๑.๒  ข้อมูลโรงเรียน 

     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมระดับต าบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ( หนองหัววัว  ) 
บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอ าเภอสตึกเป็นระยะทาง ๑๘ 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖๗ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาโหงก บ้านเสม็ด 
บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านพงแขม บ้านไร่โนนเจริญ บ้านหนองยาง บ้านหนองจาน บ้านหญ้าคา บ้านหนองหัว
ควาย บ้านห้วยน้อย บ้านเสม็ด บ้านพงแขม เปิดสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศตั้งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เมื่อวันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๔o และได้แต่งตั้งให้ นายสุรพล  ศรีภักดี ด ารง
ต าแหน่งเป็นครูใหญ่ และ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาคนแรก  และปัจจุบันมี นายพี
ระพรรดิ์  อ่อนเรือง  เป็นผู้อ านวยการ  ปัจจุบันมีข้าราชการครู ๑๔ คน พนักงานราชการ ๒ คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว ๑ คน อาคารชั่วคราว ๒ หลัง   อาคารเรียน กึ่งถาวร ๑  หลัง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง 
๒๕๔๖ อีก ๑ หลัง 

   ข้อมูลทั่วไป    ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
     อักษรย่อ        ส.ม.ว. 
     คติธรรมประจ าโรงเรียน   ปญฺญา โลกสมิ  ปชฺโชโต    
          ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก 
     ค าขวัญของโรงเรียน   สามัคคี  เรียนดี  มีคุณธรรม 
     สีประจ าโรงเรียน    ม่วง-ขาว 
     ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นอินทนิล 
     สถานที่ตั้ง     เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลชุมแสง  
          อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
          รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕o  
     โทรศัพท์     ๐๖๔-๐๓๗๔๘๐๓ 
               เว็บไซต์     www.somsamedwittaya.ac.th 
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 แผนผังของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

   วิสัยทัศน์  (Vision) 
         วิสัยทัศ(Visองค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
   พันธกิจ  (Mission)  
 ๑. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาท่ีสองได้ตามศักยภาพของตนอย่างทั่วถึง  
 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๖. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์  (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีจิตสาธารณะ 

  ๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M)  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
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ยุทธศาสตร์  (Development  Strategy)  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม 
                                         มาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
                                         จรรยาบรรณ 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอนุรักษ์  
                                    สิ่งแวดล้อม  สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ (strategy)        

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความ    

                         เหลื่อมล้ า  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
   กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
   โรงเรียนวิถีพุทธ  
จุดเน้นของโรงเรียน 
  มารยาทดี  มีน้ าใจนักกีฬา 
 
ข้อมูลด้านการบริหาร 
      ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
      ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - คน 
      โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบมสี่วนร่วม (เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ) 
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เครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน                   คณะกรรมการสถานศึกษา 

                                                                                      ขั้นพื้นฐาน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผช.ผอ.กลุ่มงานวชิาการ  ผช.ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล 

๑. กลุ่มงานแผนงาน 

-  งานการวางแผนพฒันาโรงเรียน 
-  งานการจดัระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

-  งานการค านวณตน้ทุนผลผลิต 

-  งานการควบคุมภายใน 
-  งานค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

-  งานรายงานการประเมินตนเอง 

-  งานนิเทศติดตามโครงการ สรุป

โครงการ 

-  งานการประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงาน งานการเงินและงานพสัดุ 

 ๒. กลุ่มงานการเงิน 

-  งานการบริหารการเงินและบญัชี 

-  งานระดมทรัพยากร 
-  งานสาธารณูปโภค,งานสวสัดิการ 

-  งานคณะกรรมการตรวจสอบบญัชี 

 ๓. กลุ่มงานพสัดุและสินทรัพย ์

-  งานการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

๑.งานบริหารงานบุคคล 

๒.งานทะเบียนประวติัและสถิติ
ขา้ราชการครู 

๓.งานวินยัและการรักษาวินยั 

๔.งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

๕.งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๖.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียน 

๗.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

๘.งานระดบัชั้นเรียน  คณะสี  และครู

ท่ีปรึกษา 
๙.งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพ

ติด  เอดส์  และอบายมุข 

๑o.งานประเมินผลการด าเนินงาน

บุคคล 
๑๑.งานติดตาม ประเมิน สรุปผลการ

๑.งานจดัองคก์ร 

๒.งานบริหารงานธุรการ 

๓.งานบริหารงานสารบรรณ 
๔.งานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณูปโภค 

๕.งานส่ือสารและการ

ประชาสมัพนัธ์ 
๖.งานยานพาหนะและพนกังาน

บริการ 

๗..งานสมัพนัธ์ชุมชน 

๘..งานโภชนาการให้บริการน ้าด่ืม

และโรงอาหาร 
๙.งานอนามยัโรงเรียน 

๑o.งานโสตทศันูประกรณ์ 

๑๑.งานเสร้างและเผยแพร่เกียรติ

ประวติัของโรงเรียนดา้นทคโนโลยี 
๑๒.งานประเมินผลการด าเนินงาน

ธุรการ 

๑.งานส านกังานกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
๒.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓.งานวางแผนงานวิชาการ 

๔.งานบริหารวิชาการ 

๕.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
๖.งานทะเบียนและส ามะโน

นกัเรียน 

 ๗.งานวดัผล  ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียนรู้ 

๘.งานแนะแนวการศึกษา 
๙.งานห้องสมุด 

๑o.งานพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑๑.งานการประเมินผลการ
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 ข้อมูลนักเรียน  

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 2 23 22 45 ม.๑ 

ม.๒ ๒ 19 14 33 ม.๒ 

ม.๓ ๒ 22 25 47 ม.๓ 

ม.๔ ๑ 9 ๑4 23 ม.๔ 

ม.๕ ๑ 13 9 22 ม.๕ 

ม.๖ ๑ 5 ๑๑ ๒๒ ม.๖ 

รวมทั้งหมด 9 ๙1 ๙5     ๑๘6  

 

 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ตารางแสดงจ านวนนครูและบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
 

หมายเหตุ 
 

๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  

๒ คร ู ๑๒  

๓ พนักงานราชการ (ครู) ๑  

๔ พนักงานราชการ (นักการ) ๑  

๕ ลูกจ้างชั่วคราว ๑  

รวมทั้งหมด ๑6  
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ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ
การ

พัฒนา/ปี 
๑ นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง ๔๘ ๒๕ ผู้อ านวยการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- ๘๐ 

๒ นายยุนนท์  พละศักดิ ์ ๕๙ ๒๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๔๗ 

๓ นางพัชราวลัย  เกรียรัมย ์ 50 ๒๖ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
คหกรรม 

๔๔ 

๔ นายสมพบ  เกรยีรัมย ์ 49 ๑๒ ครู /ช านาญ
การ 

คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๔๘ 

๕ นายวินัย  ประชุมแดง ๓๙ ๑๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๖๘ 

๖ นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย ์ ๓๐ ๔ คร ู ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๕ 

๗ นางสาวภูรดิา  อุพลรัมย ์ ๒๘ ๔ คร ู ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ๓๙ 

๘ นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ ์ ๒๗ ๓ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๕๔ 

๙ นางสาววราภรณ์  ทานค า ๒๗ ๓ คร ู ค.บ. เคม ี เคม ี ๔๐ 

๑๐ นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ ์ ๒๙ ๒ คร ู วท.
บ.. 

สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร ์ ๖๐ 

๑๑ นางสาวธนาภรณ์  สว่างศร ี ๒๕ ๑ คร ู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๔๖ 

๑๒ นายวรเชษฐ์  รักษา ๒๘ ๑ คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรสีากล ๒๕ 

๑๓ นางสาวสุวิมล  เจรญิพันธุวงศ์ ๓๙ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๓ 

๑๔ นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค ์ ๒๙ ๒ พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

15 นายค าใส  โสพันนา 58 20 พนักงาน
ราชการ 

ปวส. ช่าง
(ก่อสร้าง) 

- - 

16 นายกิ่งแก้ว  พิมอินทร์ 40  ลูกจ้างช่ัวคราว ม.6 - - - 
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 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ –  ๓) 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๔๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์-กีฬา 

 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

      ม.๑ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

      ม.๒ ภาษาอังกฤษโครงงาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

      ม.๓ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 
ภาษา
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สัง 
คมฯ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ 
การ
งานฯ 

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 

ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 

ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 

รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๒๐ ๓๑๒๐ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔– ๖) 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๘๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

     ม.๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑, ฟิสิกส์๑,  เคมี๑,  ชีววิทยา๑ 

     ม.๕ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๒,  เคมี๒,  ชีววิทยา๒,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๔,ฟิสิกส์๓, 

     เคมี๓,  ชีววิทยา๓ 

      ม.๖ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๔,  เคมี๔,  ชีววิทยา๔,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๖,ฟิสิกส์๕, 

     เคมี๕, ชวีวิทยา๕ 

 ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 

     ม.๔ ภาษาอังกฤษ๑,  ภาษาอังกฤษ๒ 

     ม.๕ ภาษาอังกฤษ๓,  ภาษาอังกฤษ๔ม.๖ภาษาอังกฤษ๕,  ภาษาอังกฤษ๖ 

 

 

 

 

ชั้น 
ภาษา
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สัง 
คมฯ 

สุข
ศึกษา

ฯ 
ศิลปะ 

การ
งานฯ 

ภาษา
ต่าง 

ประเท
ศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๘๐ ๑๐๘๐ 

ม.๕ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 

ม.๖ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๘๘๐ ๓๔๘๐ 
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 ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ อาคาร/สถานที่ จ านวน 

๑ อาคารเรียน ๑ หลัง 

๒ อาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง 

๓ ห้องน้ า ๒ หลัง 

๔ โรงจอดรถ ๑ หลัง 

๕ โรงอาหาร ๑ หลัง 

๖ บ้านพักครู ๓ หลัง 

๗ สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

๘ สนามบาสเก็ตบอล ๒ สนาม 

๙ สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม 

๑๐ สนามตะกร้อ ๑ สนาม 

 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมุด ขนาด  ๙๖  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๑,๐๐๐ เล่ม 

   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ค้นบัตรหัวเรื่อง 

   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๗๐ คน ต่อวัน 
 คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๑ ของนักเรียนทั้งหมด 

 ๒) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ต.ยางโลน อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์ 

 ๓) แหล่งเรียนรู้ดูนกธรรมชาติ กุดซิม  อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์  

 ๔) สนามบินนานชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

 ๕) สนามไอโมบาย สเตเดียม 

 ๖) เขากระโดง 

 ๗) ปราสาทหินพนมรุ้ง 
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 ๘) หาดปราสาททอง 

 ๙) วัดป่าโนนสมบูรณ์ 

 ๑๐) ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร         

๑๑) ห้องปฏิบัติการ 

   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  -  ห้อง 

   ห้องจริยธรรม          จ านวน  ๑  ห้อง 

   ห้อง (ระบุ).......................       จ านวน ..-.. ห้อง 

 ๑๒) คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑๙   เครื่อง 

  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๑๐  เครื่อง 

   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๖ เครื่อง 

   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑๒๗ คนต่อ
วัน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของนักเรียนทั้งหมด 

  - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓ เครื่อง 
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๑๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๑๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

๒. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษวัสดุ 

๓. ศูนย์บริการด้านวิชาการพันธุ์พืช 

๔. เขากระโดง 

๕. เขาพนมรุ้ง 

๖. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ 

๗. แหล่งดูนกธรรมชาติ กุดซิม 

๘. หาดปราสาททอง  

๙. วัดป่าโนนสมบูรณ์ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๓ 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๒. ห้องสมุด 

๓. ห้องพยาบาล 

๔. ห้องโสตฯ 

๔. โรงเพาะเห็ด 

๘. แปลงเกษตร 

๑๗๐ 

๒๔๐ 

๒๑ 

๑๕o 

๖๗ 

๑๖๕ 
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

          ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ ๑๒,ooo คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่หมู่บ้านเสม็ด หมู่บ้านตาโหงก อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา              
ท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จั กโดยทั่วไป คือ            
งานแซนโฎณตา 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ท านา ท าไร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕,oooบาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

           ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน 
ฯลฯ 
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       โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการ        
จัดการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการสอบ
ระดับชาติ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทุกด้าน 
เพ่ือก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ 

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๔.๕๐ ๔๕.๑๓ ๔๖.๒๙ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๔๐ ๒๖.๓๓ ๒๕.๖๘ 

คณิตศาสตร์ ๑๙.๖๐ ๒๓.๑๗ ๒๒.๐๖ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๔๐ ๓๐.๕๐ ๒๗.๘๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  

 



 
 

16 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย์                  
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๓๘.๒๘ ๓๙.๙๒ ๒๙.๑๔ 

สังคมศึกษา ๓๐.๓๑ ๓๒.๓๓ ๒๗.๓๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๘.๕๒ ๒๐.๖๓ ๒๑.๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๕.๙๔ ๒๑.๐๔ ๑๖.๑๙ 

วิทยาศาสตร์ ๒๔.๐๙ ๒๖.๗๐ ๒๔.๘๑ 

 

 

 

 

t44.50

t26.40

t19.60

t29.40

t45.13

t26.33
t23.17

t30.50

t46.29

t25.68
t22.06

t27.82

t0.00

t5.00

t10.00

t15.00

t20.00

t25.00

t30.00

t35.00

t40.00

t45.00

t50.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 

 

 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยามีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis  ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

t38.28

t30.31

t18.52
t15.94

t24.09

t39.92

t32.33

t20.63 t21.04

t26.70t29.14 t27.33

t21.43

t16.19

t24.81

t0.00

t5.00

t10.00

t15.00

t20.00

t25.00

t30.00

t35.00

t40.00

t45.00

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

 

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 

   ๑.๑  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
มีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม   

    

๑.๑ การนิเทศภายในไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด   

 

๑.๒ สถานศึกษามีอิสระในการน านโยบายการบริหารงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  
จนงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 ๒.  ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  

    ๒.๑ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายหลักสูตร สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

และสังคม   

    ๒.๒ สถานศึกษาให้บริการชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากร ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  

    ๒.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นที่
ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  

    ๒.๔ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  

 

    ๒.๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษายังไม่
หลากหลาย  

    ๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และ
ประเมินค่าของผู้เรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๓.  ด้านบุคลากร 

    ๓.๑ ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม  

    ๓.๒ ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 

 

 

    ๓.๑ ครูผู้สอนมีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เวลาในการร่วม
กิจกรรมกับท้องถิ่นมาก ท าให้ครูมีเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 

   ๓.๒ ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 

   ๓.๓ ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้น าไปพัฒนาให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

๔.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  

๔.๑ สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ สามารถตรวจสอบได้  

 

    ๔.๑ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเกิดความล่าช้า
และไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ  

๕.  วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา 

    ๕.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 

    ๕.๑ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

๖.  การบริหารจัดการ 

    ๖.๑ สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

    ๖.๒ สถานศึกษามีการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

 

   ๖.๑ การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่ทันต่อการใช้งาน 
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    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

     ๑.๑ ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    ๑.๒ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

    ๑.๓ ผู้ปกครองที่มีการศึกษาส่งผลต่อการส่งเสริม
นักเรียน 

 

    ๑.๑ ชุมชนมีการแพร่ระบาดของสารเสพติด 
ผู้เรียนบางส่วนเข้าไปมั่วสุมและ มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

    ๑.๒ สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่
แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่าง
ใกล้ชิดท าให้ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยงต่อการ
ออกกลางคัน 

    ๑.๓ ภาวะ การส่งเสริมบุตรด้านการเรียน 

 

๒.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

    ๒.๑ ความเจริญทางเทคโนโลยีมีพัฒนาการ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มี
รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 

    ๒.๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

    ๒.๓ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

 

    ๒.๑ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท า
ให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษา 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๓.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ชุมชนมีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่
หลากหลาย  

 

    ๓.๑ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ปกครองมี
รายได้น้อยและว่างงาน จึงไม่สามารถสนับสนุน
การศึกษาบุตร  

    ๓.๒ ปัญหาการใช้จ่ายเงินในครอบครัว 

๔.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

     ๔.๑ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
การเพ่ิมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและ
เงินกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาลช่วยลด
ค่าใช้จ่ายรายผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งผลดีต่อการ
จัดการศึกษา 

    ๔.๒ การปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของรัฐบาล 
ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 

 

 

  ๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด
บางอย่างไม่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านนโยบาย ซ้ าซ้อน
กัน ยากแก่การปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 

    ๔.๒  ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาด
เสถียรภาพของรัฐบาลท าให้การปฏิบัติการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอ้ือหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เอ้ือให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับรางวัลวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาวางแผนก าหนดทิศทางบริหาร จัดการ
ของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

      ๓.๑ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)        ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

เป้าหมาย  

      ๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       ๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  

      ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        ๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

        ๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตาม แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม 
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

       ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์เป็นต้น  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ          
ในการแข่งขันของประเทศ  

 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย  

                  ๑. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

              ๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน  

              ๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ  

         แนวทางการพัฒนา  

      ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

      ๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

      ๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้าหมาย  

      ๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑  

      ๒. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

      ๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้  
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

      ๔. แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

      ๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

      ๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 

      ๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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แนวทางการพัฒนา  

      ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

      ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

     ๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง  
ประสงค ์ 

      ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  

      ๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

      ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

      ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

เป้าหมาย  

      ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

      ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  

      ๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

แนวทางการพัฒนา  

      ๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

      ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  

      ๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ ๒๖ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย  

      ๑. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

      ๒. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

      ๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  

      ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

      ๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

      ๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  

      ๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ 
สามารถตรวจสอบได ้ 

      ๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา  

      ๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และพ้ืนที่  

      ๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กัน ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ ๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  
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แนวทางการพัฒนา  

      ๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  

      ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

      ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

      ๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเ พ่ือการศึกษาที่ส่ งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา  

      ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๒๗  

      ๓.๒ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ได้แก ่ 

    ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

               ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

กลยุทธ์  

      ๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน 
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

      ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

      ๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

      ๑.๔ ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน  

      ๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

      มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ 
ตามเกณฑ์มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม  มาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  

กลยุทธ์  

      ๒.๑ วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  

      ๒.๒ ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

      ๒.๓ เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น 
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  

      ๒.๔ สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

     ๒.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพ ๒๘  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

      มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความ
สนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
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กลยุทธ์  

      ๓.๑ เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล  

      ๓.๒ เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

      ๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่  
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  

      ๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  

    ๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

      ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน  การ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน 
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้  

กลยุทธ์  

      ๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุก พ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  

      ๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

      ๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น  
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง  

      ๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
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      ๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี  
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ๒๙  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

      ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เพ่ือ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน  

กลยุทธ์  

      ๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

      ๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การ
รายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

      ๕.๓ ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบ  

      ๕.๔ จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การ จัดการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

      ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส  
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ  
กระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบ อาชีพ ในท้องถิ่น
ได ้ 
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กลยุทธ์  

      ๖.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  

      ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  

      ๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

      ๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

      ๖.๕ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี 
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  

      ๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็น สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ ๓๐  

      ๓.๔ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

            ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

            ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน     มีดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

          ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ  

              คิดเห็น และแก้ปัญหา  
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          ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

          ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

          ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

          ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

          ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

          ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

          ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  

    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
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๓.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และ สรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัด การศึกษาที่
ผ่านมาสามารถน าข้อมูลมาก าหนดทิศทางวางแผนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  
ดังนี้  

วิสัยทัศน์  Vision) 

 องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  (Mission) 

 ๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาที่สองได้ตามศักยภาพของตนอย่างทั่วถึงตาม
แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 ๕. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. บริหารจัดการแบบมส่วนร่วม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ 

เป้าประสงค์  (Goals) 

 ๑. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 ๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีจิตสาธารณะ 
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 ๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M)  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

ยุทธศาสตร์  (Development  Strategy)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ (strategy)        

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  

        กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

        กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดคววาม 
เหลื่อมล้ า  

        กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

        กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัด
การศึกษาเพื่อ
ความ มั่นคง 

๑.๑ ผู้เรยีนมีความ
รักใน สถาบันหลัก
ของชาติ และยึด
มั่นการปกครอง 
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
๑.๒ ผู้เรยีนมีคณุธร 
รม จริยธรรม และ
ค่านิยมที ่พึง
ประสงค ์

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคง ของสถาบัน
หลักและการ 
ปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็น ประมุข  
๒. ปลูกฝังผู้เรียน
ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

 

๑.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
ม ีการบูรณาการ หลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ ในการ
ด าเนินชีวิต 
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียน มีความรักใน
สถาบันหลักของ ชาติ ยึด
มั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข และต่อตา้นการ 
ทุจริตคอรร์ัปชั่น  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรยีนมี ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่าน 
หลักสตูรและกระบวนการ 
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง 
 ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรยีน มี คุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอัน
พึงระสงค์ตาม หลักสูตร 
และค่านิยมหลัก ของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 
 
 
 
 

๘๕  
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๙๐  
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๙๕  
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

ส่วนที่ ๔ 
กรอบแผนกลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที๒่ 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศ 

๒.๑ผู้เรียนเป็นคน
ดีคนเก่ง มีคุณภาพ   
มีสมรรถนะทักษะ
และคณุลักษณะที่
ส าคัญจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑.เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในการพัฒนา 
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ
และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ    ที่ ๒๑  
๒.ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ าเป็น พิเศษ  
(ผู้พิการด้อยโอกาส) 
ได้รับการส่งเสรมิ
สนับสนุนและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบ ที่เหมาะสม ๓.
ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผู้เรียนสู๕่ความ 
เป็นเลิศ สร้างขีด
ความสามารถในการ 
แข่งขัน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ู
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
หลักสตูรตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
๒.จ านวนร้อยละของผูเ้รียนที่
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ ๕๕ ในแตล่ะวิชา 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด 
แก้ปัญหา และคิดสรา้งสรรค ์
จากการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง(Active 
Learning) 

๑๐๐  
 
 
 
 
 

๕๕  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

๑๐๐  
 
 
 
 
 

๖๐  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 ๖๕  
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 ๒.๒ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ศักยภาพที่จ าเป็น 
ต่อการสร้างขีด 
ความสามารถใน
การแข่งขันมี
ทักษะอาชีพตาม
ความต้องการของ 
ตลาดงานและการ 
พัฒนาประเทศ 

๔.ส่งเสรมิ สนับสนุน 
สถานศึกษาจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้ 
ผู้เรยีน มีทักษะด้าน
อาชีพตามความถนัด
และความสนใจของ 
ตนเอง 

๔. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถดา้นการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที ่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้
พิการ ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนา
เต็มตามศักยภาพด้วย รูปแบบ
ที่เหมาะสม  
๖. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนม ี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

๘๕  
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 

๘๕ 

๙๐  
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 ๙๕ 
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กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมนับสนุน
การพัฒนาครู
และ บุคลากร
ทางการ ศึกษา 

๓.๑ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่มี 
คุณธรรมมีจติวิญญาณ 
ความเป็นครู มี 
สมรรถนะสูง สอดคล้อง 
กับการจัดการเรยีนรู้ใน 
ศตวรรษที่ ๒๑  
๓.๒ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีบทบาท 
เป็นนักวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการศึกษา 

๑. พัฒนาครู และ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให ้สามารถ
จัดการเรียนรู้ อย่าง
มีคุณภาพใน 
รูปแบบที่
หลากหลาย  
๒. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ วิจัย 
การพัฒนา
นวัตกรรม และน า
ผลไปใช้ประโยชน์ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที ่
หลากหลาย ๒. ร้อยละ 
๑๐๐ ของครูและ บุคลากร
ทางการศึกษามี คุณภาพ
ตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๔  
ขยาย โอกาส
การเข้าถึง 
บริการทางการ   
ศึกษาการเรยีนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
และลด ความ
เหลื่อมล้ า 

๔.๑ ประชากรวัยเรียน 
ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึง 
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
เสมอภาค 

๑. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึง การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  
๒. ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ประชากรวัยเรียนภาคบังคับ 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
บริการทางการศึกษาอยา่ง 
ทั่วถึง เสมอภาคและมี 
คุณภาพ  
๒. อัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนลดลงน้อยกว่า 
๐.๐๒ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕  
จัดการศึกษาเพื่อ 
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ผู้เรยีนมีจติส านึก
ใน การด าเนินชีวิตที่
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ สามารถนาหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา เพื่อสรา้ง
เสรมิคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

๑. ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนมี จติส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมน้อมน าแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ ปฏิบตัิ  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรยีนมี 
จิตส านึกความตระหนักและ
มี พฤติกรรมที่แสดงออก ถึง 
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๐  
 
 
 
 

๙๐ 

๑๐๐  
 
 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
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กลยุทธ์ระดับ 
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

วัตถุประสงค์เชิง 
จุดมุ่งหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนา ระบบ
บริหาร จดัการ
และส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วม 

๖.๑ มรีะบบ
บริหารจดั
การศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
เป็นไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาล  
๖.๒ สร้าง
เครือข่ายความ 
ร่วมมือและ
ส่งเสริมให ้ทุกภาค
ส่วนของสังคม เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การ บริหารจัด
การศึกษา 

๑. พัฒนาระบบ
บริหาร จดัการให้มี
ประสิทธิภาพ  
๒. เสริมสร้าง 
ปลูกฝัง ค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต  
๓. ส่งเสริมหลักสูตร
สุจรติ ศึกษา  
๔. สรา้งเครือข่าย
ความ ร่วมมือและ
ส่งเสริมให้ทุก ภาค
ส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมบริหารจัด 
การศึกษา  
๕. เสริมสร้างความ 
เข้มแข็ง 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  
๖. สรา้งความ
ร่วมมือกับ องค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

๑. สถานศึกษาท่ีมผีล
การ ประเมินภายนอก
ในระดับดีขึ้นไป  
๒. สถานศึกษามีการ
บริหาร จดัการแบบมี
ส่วนร่วม 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
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5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 
2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอ
สังเขปได้ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู้และเป็น
ผู้น าด้านวิชาการ  

2. มีความรู้ มีทักษะ 
มีประสบการณ์ด้าน 
การบริหารงาน  

3. สามารถใช้ความรู้
และประสบการณ์ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ทันท่วงท ี 

4. มีวิสัยทัศน ์ 

5. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ 

6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่ง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
7. รอบรู้ทางด้าน
การศึกษา  

1. เข้าใจนโยบาย 
อ านาจหน้าที่ และ 
กิจกรรมในหน่วยงาน  

2. มีความรู้ระบบ
งบประมาณ  

3. เข้าใจระเบียบงาน
พัสดุและการเงิน  

4. มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  

5. มีความละเอียด
รอบคอบ  

6. มีความสามารถใน
การตัดสินใจอย่างม ี
เหตุผล  

1. มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ 
บริหารงานบุคคล  

2. เป็นแบบอย่างท่ีด ี 

3. มีมนุษยสัมพันธ์  

4. มีอารมณ์ขัน 5. 
เป็นนักประชาธิปไตย  

6. ประนีประนอม  

7. อดทน อดกลั้น  

8. เป็นนักพูดที่ด ี 

9. มีความสามารถใน
การประสานงาน  

10. มีความสามารถ
จูงใจให้คนร่วมกัน 
ท างาน  

1. เป็นนักวางแผน
และก าหนดนโยบาย 
ที่ด ี 

2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจ
และวินิจฉัยสั่งการที่ดี  

3. มีความรู้ และ
บริหารโดยใช้ระบบ 
สารสนเทศที่ทันสมัย  

4. เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการ 
ติดต่อสื่อสาร  

5. รู้จักมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ที่เหมาะสม  

6. มีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว และตื่นตัว อยู่
เสมอ  

ส่วนที่ ๕ 
การบริหารสู่การปฏิบัต ิ
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8. ความรับผิดชอบ  

9. แสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร  

10. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ระบบ 

11. ใช้นวัตกรรม
ทางการบริหาร  

12. ค านึงถึง
มาตรฐานวิชาการ 

7. หมั่นตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณอยู่ 
เสมอ  

8. รายงานการเงิน
อย่างเป็นระบบ 

11. กล้าตัดสินใจ  

12. มุ่งม่ันพัฒนา
องค์กร 

7. มีความรับผิดชอบ
งานสูง ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค  

8. ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

 

5.2 บทบาทหน้าที่ของครู  

      บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน 
เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ  

      5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  

      5.2.2 การประเมินตนเอง  

      5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเอง
ได้อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

    ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้ง
หน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปี การศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตน
สอนอยู่  

    ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดสิ่งที่จะ
บรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัด
กิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

    ขั้นตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพ่ือ
สร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้  
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    ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของ
ครูมาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้ ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น  

    ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น รายบุคคลและรายชั้นเรียน  

    ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป  

    ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน าเพ่ือจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดย
บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย  

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  

      1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  

      2. การประเมินตนเอง  

      3. การรายงานผลการประเมินตนเอง   

ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพ
ภายใน อีก 3 ประการ คือ  

      1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  

      2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ  

      3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข นอกจาก
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ครูในการการท างานซึ่งแยกได้ ดังนี้  
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1. สมรรถนะหลัก 

 

 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการ
วางแผน/ปฏิบัติงาน  

1.1 ความรู้ความเข้าใจใน
การวางแผน  

1.2 การวางแผนการ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  

2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  

2.1 การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน  

2.2 ความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงาน  

2.3 การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน  

2.4 การยึดหลักประหยัด
ในการปฏิบัติงาน  

2.5 การน านวัตกรรมมา
ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  

 

1. ความสามารถในการ
สร้างระบบ การ
ให้บริการ 1.1 
การศึกษาความต้องการ
ของ ผู้รับบริการ  

1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบน พ้ืนฐาน
ของข้อมูลความต้องการ  

2. ความสามารถในการ
ให้บริการ  

2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ 
และ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ  

2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพื่อ การ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ 

1. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเอง  

1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของตนเอง  

1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมกับ จุดเด่น จุด
ด้อย.  

2. ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการ สื่อสาร  

2.1 การจับใจความ การสรุป
จากการอ่านและ การฟัง  

2.2 ความชัดเจนในการ
อธิบาย /ยกตัวอย่าง  

2.3 การตั้งค าถามได้ตรง
ประเด็น 3. ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การ
แสวงหาความรู้  

3.1 การจับใจความ และการ
สรุปจากการอ่าน และการฟัง  

3.2 ความชัดเจนในการ
อธิบาย /ยกตัวอย่าง  

3.3 ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น 

1. ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม  

1.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับ ผู้อื่น  

1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

1.3 การยอมรับข้อตกลง
ของทีมงาน 2. 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  

2.1 ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน  

2.2 ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่ของตน  

2.3 การปฏิบัติตนเป็น
ผู้น า หรือผู้ตามได้ 
เหมาะสมกับบทบาท  

2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการ แก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน 
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1. สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ด การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 

2.6 การปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมาย 3. ผลการ
ปฏิบัติงาน  

3.1 ความถูกต้องของผล
การปฏิบัติงาน  

3.2 ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของผลการ 
ปฏิบัติงาน 

 4. ความสามารถในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวทาง
วิชาการ และวิชาชีพ  

4.1 การใช้ Computer 
เบื้องต้น /Internet การใช้e 
– mail  

4.2 การเลือกใช้แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และท่ี
เหมาะสม  

4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมงาน  

5. ความสามารถในการ
ประมวลความรู้และ น า
ความรู้ไปใช้  

5.1 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้พัฒนางาน  

5.2 การน า และการผลิต
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

2.5 การสนับสนุนให้
ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกยีรติ
ผู้อื่นในโอกาส 

ที่เหมาะสม 
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2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

 

การจัดการเรียนรู ้

 

การพัฒนาผู้เรียน 

การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ

การวิจัย 

การสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชน 

1. ความสามารถในการ
สร้างและพัฒนา หลักสูตร 
1.1 การด าเนินการสร้าง / 
พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น.  

1.2 การน าหลักสูตร
สถานศึกษา หรือ หลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  

1.3 การน าผลการประเมิน
การจัดการ เรียนรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตร  

2. ความสามารถในเนื้อหา
สาระที่สอน  

2.1 ภาษาไทย  

2.2 คณิตศาสตร์  

2.3 วิทยาศาสตร์  

2.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. ความสามารถในการ
ปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรม  

1.1 การจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของผู้เรียน 
1.2 การจัด หรือ
สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมได้สอดคล้อง
กับ สาระการเรียนรู้  

2. ความสามารถในการ
พัฒนา ทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และ 
สุขภาพจิต  

2.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนดูแล ตนเองด้าน
สุขภาพกาย เพ่ือการ 
ด ารงชีวิตที่ดี 

1 ความสามารถใน
การจัด บรรยากาศ
การเรียนรู้  

1.1 การจัดกิจกรรม 
หรือ สนับสนุนให้
นักเรียนกล้า แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย 
โต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับ 
บทเรียน  

1.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  

1.3 การจัดมุม
ประสบการณ ์และ
สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน 
1.4 การจัดกิจกรรม
เพ่ือ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง มี
ความสุข 

1 ความสามารถ
ในการ วิเคราะห์ 
1.1 การ
วิเคราะห์สภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน
ของสถานศึกษา  

1.2 การ
วิเคราะห์แผนการ 
จัดการเรียนรู้  

2. ความสามารถ
ในการ สังเคราะห์  

2.1 การจัดท า
แผนงาน/ 
โครงการเพื่อการ
จัดการ เรียนรู้  

2.2 การบูรณา
การความรู้ ทั้ง
ภายใน และ
ระหว่างกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

1 ความสามารถใน
การ น าชุมชนมี
ส่วนร่วมใน 
กิจกรรม
สถานศึกษา  

1.1 การประสาน
ให้ ชุมชนมีส่วนร่วม
ใน กิจกรรมต่าง ๆ 
ของ สถานศึกษา  

1.2 การจัด
กิจกรรมเพ่ือ 
บริการชุมชนให้เข้า
มาใช้ สถานศึกษา
เป็นแหล่ง การ
เรียนรู้ และสันทนา 
การ  

2. ความสามารถใน
การ เข้าร่วม
กิจกรรมของ ชุมชน 
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2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 

การจัดการเรียนรู ้

 

การพัฒนาผู้เรียน 

การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ

การวิจัย 

การสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชน 

2.5 สุขศึกษา และพล
ศึกษา  

2.6 ศิลปะ  

2.7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี  

2.8 ภาษาต่างประเทศ  

2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) สาระที่
สอนในระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 - ภาษาไทย 

 - คณิตศาสตร์  

- วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

- สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

- สุขศึกษา และพลศึกษา  

- ศิลปะ  

- การงานอาชีพ  

- ภาษาต่างประเทศ 

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได ้พัฒนา
สุขภาพจิต เพ่ือการ 
ด ารงชีวิตที่ดี  

2.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึก แก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน  

2.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข  

2.5 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนติดตาม ความ
เคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ใน สังคม  

3. ความสามารถในการ
ปลูกฝัง ความเป็น
ประชาธิปไตย  

3.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จัก รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และ / 
หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 

2 ความสามารถใน
การจัดท า ข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสาร ประจ าชั้น
เรียน/ประจ าวิชา  

2.1 การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศของ
นักเรียนเป็น 
รายบุคคล  

2.2 การน าข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ใน
การบริหารจัดการชั้น 
เรียน  

2.3 การน าข้อมูล
จาก ฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน การ
บริหารจัดการชั้น
เรียน.  

3. ความสามารถใน
การก ากับ ดูแลชั้น
เรียน 

2.3 การบูรณา
การสาระการ 
เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวิถี 
ชีวิตประจ าวัน.  

3. ความสามารถ
ในการ เขียน
เอกสารทาง
วิชาการ  

3.1 บทความ  

3.2 คู่มือการ
เรียนการสอน  

3.3 ต ารา  

3.4 หนังสือ  

3.5 รายงานทาง
วิชาการ  

4. ความสามารถ
ในการวิจัย  

4.1 ความรู้ 
ความเข้าใจใน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 การร่วมมือกับ
ชุมชน เพ่ือป้องกัน
แ ล ะ  แ ก้ ปั ญ ห า
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 
อนุ รั กษ์ พลั ง ง าน 
แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
2.2 การร่วมมือกับ
ชุมชน เพ่ือป้องกัน
แ ล ะ  แ ก้ ปั ญ ห า
เกี่ยวกับ เยาวชน 
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2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 

การจัดการเรียนรู ้

 

การพัฒนาผู้เรียน 

การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ

การวิจัย 

การสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชน 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร - 
หลักสูตรท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น  

- โครงงานการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน  

3. ความสามารถในการจัด
กระบวนการ เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ได ้อย่างมี
ระบบ มีองค์ประกอบที่
สอดคล้อง  

3.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการ ปฏิบัติ
จริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความสามารถและความ
สนใจ  

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและ แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

3.2 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และ ในการ
ปฏิบัต ิกิจกรรมของ
กลุ่ม  

3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จัก ใช้เหตุผล 
ไตร่ตรองในการตัดสินใจ  

3.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี ความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิ มนุษยชน 
4. ความสามารถในการ
ปลูกฝัง ความเป็นไทย 
4.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเห็น คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 

3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลง 
ส าหรับใช้ ร่วมกันใน
ชั้นเรียน  

3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรม ด้าน
ระเบียบวินัยในชั้น
เรียน 

4.2 การวิจัย ใน
ชั้นเรียน  

4.3 การวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ ความรู้ 
4.4 การวิจัยและ
พัฒนา 
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2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 

การจัดการเรียนรู ้

 

การพัฒนาผู้เรียน 

การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ

การวิจัย 

การสร้าง ความ
ร่วมมือกับชุมชน 

4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

4.1 การเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  

4.2 การออกแบบ และ
การสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการ เรียนรู้ 

4.3 การหาประสิทธิภาพ 
และพัฒนา นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การ จัดการเรียนรู้  

5. ความสามารถในการวัด 
และ ประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  

5.2การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ วัดผล
การเรียนรู้  

5.3 การน าผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.2 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ตนตาม
วัฒนธรรม/ค่านิยมไทย 
5. ความสามารถในการ
จัดระบบ ดูแล และ
ช่วยเหลือผู้เรียน  

5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน  

5.2 การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อ หาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียน  

5.3 การแนะแนว และ
ให้ ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน
ทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา  

5.4 การติดตาม
ประเมินผลการ แนะ
แนว ผู้เรียน  

5.5 การจัดท าระบบ
เพ่ือป้องกัน ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า  

2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ
และนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วย ความบริสุทธิ์ใจ  

3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง
ทางกาย วาจา จิตใจ  

4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  

5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจาก
ศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท า
การใดๆอัน เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  

6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองค์กรวิชาชีพครู  

8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  

9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง ข้อมูลการ
สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน แฟ้มพัฒนางานครู 
เอกสารรายงานการด าเนินโครงการ แฟ้มสรุป
โครงการครูดีที่หนูรัก แฟ้มแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานครูทั้ง ด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ า สายงาน และด้านคุณธรรม
จริยธรรม รายงานการประเมินตนเองของครู
(SAR) รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
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5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  

1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รักษาระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 

1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสั่ง
สอน กตัญญูรู้คุณ  

1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการ
แสดงออกซ่ึงมิตรไมตรี มีน้ าใจ  

2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก ดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดข้ึนได้เสมอ  

2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมี
สุนทรียภาพดี  

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง  

3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และท างานกลุ่ม ท างานเป็นทีม  

3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหา
ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์  

4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของ
ศาสนาโดยเคร่งครัด  

2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ชุมชน  

3. เชื่อฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 

4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน.  

5. มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มี
พระคุณ  

6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของ
ชุมชนอยู่เสมอ.  

7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้
เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัย และไม่เกียจ
คร้านในการช่วยเหลืองาน เพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง  

8. รู้จักประหยัด และอดออม.  

9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้
ชนะ กล้าหาญ และรับผิดชอบ  

10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมท่ีตนอยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ คุณโทษ 
อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของ
สาธารณะ 
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5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5.4.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 

บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับโรงเรียน บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัว /ชุมชน 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
โรงเรียน โดยการ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนาในการประชุมครู-ผู้ปกครอง  

2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา  

3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง
โรงเรียน  

4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครอง เครือข่าย 
สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ
นักเรียนนอกโรงเรียน  

5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็น
วิทยากรแก่นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน  

6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของ
นักเรียน ทั้งในด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ
ประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเสี่ยง
ต่าง ๆ  

7. มีส่วนร่วมในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝัง 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียน          
ในปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน 

1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควร
เลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น กวดขัน 
เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา 
มารยาทของสังคม  

2. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
โดยตรงทางโทรศัพท์ /จดหมาย  

3. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน โดย
ดูแลการท าการบ้าน อ่านหนังสือ ของบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด  

4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา 
ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย  

5. เป็นพ่อ แม่ ที่ดี ท าให้บุตรหลานในปกครอง 
ในครอบครัวมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ ในบ้าน 
มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุก
เรื่อง  

6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และ
รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
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5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา จัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดท า
แผนพัฒนา การศึกษา
ประจ าปีของ
สถานศึกษา  

3. มีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายหรือ แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

4. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะใน การ
ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร 
และแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น แก่สถานศึกษา  

6. มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม การเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
ความ ต้องการของ 
ชุมชน 

1. มีส่วนร่วมจัดท า
แผนการใช้เงิน 
งบประมาณของ
สถานศึกษา  

2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้ 
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอก ของ
สถานศึกษา  

3. มีส่วนร่วมติดตามและ
รายงาน ผลการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา 

4. มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการจัดชื้อจัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา  

5. มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตรวจ รับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  

6. มีส่วนร่วมเป็น
กรรมการควบคุม การ
ก่อสร้างของสถานศึกษา  

7. มีส่วนร่วมจัดหา
งบประมาณ สนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจาก 
ชุมชน 

1. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานใน ส่วนต่างๆ
ของสถานศึกษา  

2. มีส่วนร่วมพิจารณา
จัดหา วิทยากรภายนอก
ตามความต้องการของ 
สถานศึกษา  

3. มีส่วนร่วมในการ
จัดหา เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาระบบข้อมูล 
บุคลากรของสถานศึกษา  

4. มีส่วนร่วมวาง
แผนการพัฒนา บุคลากร
ของสถานศึกษา  

5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของ 
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน  

2. ให้ค าปรึกษาแนะน า
และ สนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนา 
สถานศึกษา  

3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ 
ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษาชุมชน 
หน่วยงานอื่นๆ  

4. มีส่วนร่วมจัด
สภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่า
อยู่  

5. ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการ พัฒนา
อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาให้ เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการ
สอน  

6. มีส่วนร่วมสนับสนุน
ให้ สถานศึกษาเป็น
สถานที่ท ากิจกรรมของ 
ชุมชน 
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5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

7. มีส่วนร่วมในการ
จัดหาสื่อการ เรียน 
การสอนที่ทันสมัย  

8. มีส่วนร่วมเป็น
วิทยากรในการให้ 
ความรู้แก่นักเรียน  

9. มีส่วนร่วมส่งเสริม
ให้มีการใช้สื่อ การ
เรียนการสอน อย่าง
สม่ าเสมอ  

10. มีส่วนร่วม
ประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร 

8. มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางราชการของ 
สถานศึกษา  

9. มีส่วนร่วมเสนอแนะ
แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานการเงิน
พัสดุ  

10. มีส่วนร่วมในการ
ก ากับติดตาม การท าบัญชี
การเงินได้ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน 

 7. สนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ และอนามัย
แก่นักเรียนของ
สถานศึกษา  

8. สนับสนุนให้
สถานศึกษาให้มี การ
เผยแพร่ความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน
และเป็นศูนย์บริการด้าน 
วิชาการ  

9. สนับสนุนกิจกรรม
งานบริการ ต่างๆของ
สถานศึกษาได้แก่ 
สหกรณ์ แนะแนว 
อาหารกลางวัน  

10. มีส่วนร่วมส่งเสริม
กิจกรรม ประชาธิปไตย
ทั้งในระดับสถานศึกษา 
และในระดับท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ 
สถานศึกษาทางด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 
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               5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

   12. มีส่วนร่วมจัดท า
โครงการต่างๆ เช่น การ
ป้องกันสารเสพติด สื่อ
ลามก การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทใน 
สถานศึกษา  

13. มีส่วนร่วมระดม
ความร่วมมือใน ชุมชน
เพ่ือการจัดการศึกษา
รวมทั้งการ จัดหา
ทุนการศึกษาให้
สถานศึกษา  

14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้
นักเรียนมี วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและร่วมแก้ไข 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียนใน 
สถานศึกษา 15. มีส่วน
ร่วมในการประเมินผล
การ ใช้อาคารสถานที่
เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล  

 เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
และค่านิยมที่ก าหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  

2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด บุคคลหรือคณะบุคคล
ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์  

3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน การด าเนินงานตาม
แผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ แก่คณะครู  

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง  ง่ายๆของแผน 
ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  

5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์  ในการปรับปรุง
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ  สภาพที่มีอยู่แล้ว
จริง  

6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้  มีการพูดคุย
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผน  

8. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น สังกัดหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ  

9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี  ความเป็น
ผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิด ริเริ่มตัวอย่างงาน
หรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ ครูตามที่
ก าหนดไว้ในแผน  

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ในแผน  

12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง     ในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  
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13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  

           1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวชี้วัดในแต่
ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่ การปรับปรุง 
แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

           2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรกของ
แผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 128 รวมทั้งทบทวน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  

             3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี    เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2566 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ เกิดข้ึนตลอด
ช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2567-2570  

14. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ
ทุกปี 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
ที่ ๕๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  
ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

……………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน   สม
เสม็ดวิทยา ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโบบายและแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้   

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายยุนนท์ พละศักดิ์  คร ู    รองประธาน 
 ๓. นางพัชราวลัย เกรียรัมย์  คร ู    กรรมการ 

 ๔. นายสมพบ เกรียรัมย์  คร ู    กรรมการ 

 ๕. นายวินัย ประชุมแดง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษาใน
การแก้ไขปรับปรุง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ วิเคราะห์วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย จุดเด่น จุดด้อย โครงการ 
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และจัดท ารูปเล่มแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ และช่วยเหลืองานอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทุกประการ ประกอบด้วย 
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 ๑. นายวินัย ประชุมแดง   คร ู    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์  คร ู    กรรมการ 
 ๓. นายสมพบ เกรียรัมย์  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นายยุนนท์ พละศักดิ์  คร ู    กรรมการ 
    ๕. นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย์ คร ู    กรรมการ 

    ๖. นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์  คร ู    กรรมการ 

    ๗. นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์  คร ู    กรรมการ 

    ๘. นางสาววราภรณ์ ทานค า  คร ู    กรรมการ 

    ๙. นางสาวนัชชา  โรจน์บรูณาวงศ์ คร ู    กรรมการ 

    ๑๐. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี คร ู    กรรมการ 

    ๑๑. นายวรเชษฐ์  รักษา  คร ู    กรรมการ 

    ๑๒. นางสาวสุวิมล  เจริญพันธุวงศ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

    13. นางสาวผกามาศ อาจจ านงค์ พนักงานราชการ   กรรมการ     

    ๑๔. นางสาวนัชชา  โรจนบ์ูรณาวงศ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ วิเคราะห์วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย จุดเด่น จุดด้อย 
โครงการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และจัดท ารูปเล่มแผนกลยุทธ์  

            ให้ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและนักเรียนให้มากท่ีสุดต่อไป 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                       

 

                                       ลงชื่อ  

            ( นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
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