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ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงานละขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และระบบปฏิบัติการประกอบด้วย กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม งบประมาณ(ระยะ ๓ ปี) 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการด าเนินการร่วมกันเพื่อขับเคล่ือนแผนสู่
การปฏิบัติ ท้ังนี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ีส าคัญ 
คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่งและมีความสุข 

 
 
 
                   ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์ 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
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1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ต าบลบ้านข่า  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
Bankhapittayakom School  Tambon Bankha  Amphoe Si Songkhram  

Nakhon Phanom Province  The Secondary Educational Service Area Office 22 
Office of the Besic Education Commission Ministry of Education 

ปรัชญา   

จิตต  ทนฺต  สุขาวห   จิตท่ีฝึกฝนดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้ 

Philosophy : The mind is white, the mind is well trained. I have a happy life. 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 จิตอาสา  วาจาไพเราะ 
School identity : Sweet spirit volunteer 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
School symbol : Good manners have public mind. 
 
ค าขวัญของโรงเรียน        

ประพฤติดี มีพลานามัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน 
School motto : To behave well, to study and develop the community; 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
รวงข้าวรองสถูปหลวงปู่ต้ือ อจลธัมโม 

 
 สีประจ าโรงเรียน                    สีเหลือง  -  ฟ้า 

สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรมประจ าใจ 
สีฟ้า หมายถึง ความรู้กว้างไกลประดุจด่ังท้องฟ้า 

อักษรย่อของโรงเรียน       บข.พ. 
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ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๕  หมู่ ๑๒  ถนนศรีสงคราม – อากาศอ านวย 
ต าบลบ้านข่า  อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โทร/โทรสาร ๐  ๔๒๐๕  ๕๓๑๐   
e-mail : bk.p@thaimail.com  website: http : www.bankhapitayakom.com  ระยะทางจากท่ีต้ังโรงเรียน
ถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ระยะทาง ๙๐ กม. มีเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน  ๒ ต าบล  รวม  
๑๗  หมู่บ้าน ดังนี้ 

ต าบลบ้านข่า   ได้แก่ 
บ้านข่า หมู่ ๑,๒,๙,๑๐,๑๒ 
บ้านขามเป้ียใหญ่ หมู่ ๓,๑๑ 
บ้านขามเป้ียน้อย หมู่ ๔,๑๓ 
บ้านดอนมงคล หมู่ ๕ 
บ้านดงหนองบัว หมู่ ๖ 
บ้านนาหนองยาว หมู่ ๗ 
บ้านท่าโข่ง หมู่ ๘ 

 ต าบลท่าบ่อสงคราม  ได้แก่ 
  บ้านดอนแดง หมู่ ๓ 
  บ้านดอนมะจ่าง หมู่ ๒ 
  บ้านดอนสมอ หมู่ ๑,๗ 
และมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน ๖  โรงเรียน  ดังนี ้
 ๑. โรงเรียนบ้านข่า 
 ๒. โรงเรียนบ้านขามเป้ีย 
 ๓. โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 
 ๔. โรงเรียนบ้านดอนแดง 
 ๕. โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 
 ๖. โรงเรียนบ้านดอนสมอ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
              

   โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จัดต้ังขึ้นจากความเห็นชอบของชาวบ้านและสภาต าบลบ้านข่า กรมสามัญศึกษา
ได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
เมื่อวันท่ี ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๒  โดยมี  นายคมสัน  บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพพนม  เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก และได้มอบหมาย
ให้ นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาต าบลบ้านข่า และได้รับ
ความร่วมมือจากก านันต าบลบ้านข่าในขณะนั้นคือ นายหนูกาญจน์  แก้วชาลุน และชาวบ้านในเขตต าบลบ้านข่า
เป็นอย่างดี 

อาคารเรียนในระยะแรก ต้ังอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านข่า (ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านข่า สพป.นพ. เขต ๒) ซึ่ง
อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนจ านวน ๑ ห้อง ต่อมาได้ย้ายมายังบริเวณริมหนองสังข์สถานท่ีแห่งใหม่ (ท่ีต้ังปัจจุบัน) ซึ่ง

http://www.nakamraj.ac.th/


หน้า  ๗ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ริมหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการท ามาหากินของชาวต าบล
บ้านข่าและบริเวณใกล้เคียง บริเวณริมหนองสังข์แห่งนี้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปท ากินบางส่วนจนเกิดกรณีพาทและ
ฟ้องร้องกันทางกฎหมาย ได้รับบริจาคท่ีดินบางส่วนจาก นางเค่ียง  คะปัญญา  จ านวน ๒๐ ไร่ รวมกับท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์อีกจ านวน ๗๒ ไร่  รวมจ านวนเนื้อท่ี ๙๒ ไร่ นอกจากนี้ได้รับบริจาคไม้อาคารช่ัวคราวจาก
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  (โรงเรียนแม่) ร่วมกับสภาต าบลบ้านข่าได้มอบไม้จากการรื้อถอนอาคารหลังเก่าและ
หอประชุมสภาต าบลมาปลูกสร้าง 

เป็นอาคารไม้ช่ัวคราวขนาด ๖ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง ท้ังนี้ได้มีชาวบ้านต าบลบ้านข่าได้ร่วมบริจาค
สมทบสร้างต่อเติมอาคาร ท าการเปิดรับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  ใน
เบื้องต้นระยะเริ่มแรก มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รุ่นแรก จ านวน ๓๓ คน โดยมีคณะครูจากโรงเรียน 
สหราษฎร์รังสฤษด์ิ (โรงเรียนแม่) ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติการสอน  ซึ่งระยะห่างจากตัวอ าเภอ 
ศรีสงครามถึงท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน ระยะทาง  ๑๗ กิโลเมตร 

ต่อมาเมื่อวันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติประกาศจัดต้ังโรงเรียน โดยให้ช่ือว่า 
“โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม”  และย้ายมาต้ังอยู่บริเวณ ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน เลขท่ี ๑๒๕  หมู่  ๑๒  บ้านข่า ต าบล 
บ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  สังกัดกรมสามัญศึกษา (ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ในท่ีดินสาธารณะประโยชน์หนองสังข์ โดยความเห็นชอบของสภาต าบล
บ้านข่า ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๓๔  ได้มีมติยกท่ีดินสาธารณะให้กับกรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนเนื้อที่ท้ังหมด  ๙๒ ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ จดหนองน้ าสาธารณะหนองสังข์ และท่ีดินของราษฎรต าบลบ้านข่า 
ทิศใต้  จดถนนสายอากาศอ านวย – ศรีสงคราม 
ทิศตะวันออก จดหนองน้ าสาธารณะหนองสังข์ และถนนสายอากาศอ านวย – ศรีสงคราม 
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะทางเข้าบ้านข่าและประปาของต าบลบ้านข่า 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  หลังจากกรมสามัญศึกษาประกาศจัดต้ังโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมแล้ว กรมสามัญศึกษา 
ได้แต่งต้ังให้ นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก  และได้บริหารจัดการสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
จนได้ปรับเล่ือนต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางราชการได้ย้าย นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ ไปด ารงต าแหน่งใหม่ท่ีโรงเรียนนาทม
วิทยา ต าบลนาทม อ าเภอนาทม  จังหวัดนครพนม และได้แต่งต้ัง นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน
ดอนเสียวแดงพิทยาคม ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
แทน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการได้ย้าย นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย ไปด ารงต าแหน่งใหม่ท่ีโรงเรียนสนธิราษฎร์-
วิทยา  ต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมท้ังได้ย้ายและแต่งต้ังให้ นายอร่าม  คูสกุลรัตน์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสนธิราษฎรว์ิทยา ต าบลบ้านเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแทน   

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางราชการได้ย้าย  นายอร่าม  คูสกุลรัตน์ ไปด ารงต าแหน่งใหม่ท่ีโรงเรียนนางัวราษฎร์-
รังสรรค์  ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ทางราชการจึงได้ย้ายและแต่งต้ัง  นายพิทักษ์  คะปัญญา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแทน 
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ นายพิทักษ์  คะปัญญา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้ครบก าหนดเกษียณอายุราชการทาง
ราชการจึงได้ย้ายและแต่งต้ัง  นายอ านาจ  บุญเติม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าดู่ อ าเภอดอนตาล  จังหวัด
มุกดาหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน 
ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางราชการได้ย้าย  นายอ านาจ  บุญเติม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ท่ีโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๒ ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป   และต่อมาปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางราชการได้ย้าย
และแต่งต้ัง ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน 

เมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๘  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.  รอบแรก  เมื่อวันท่ี  ๒ – ๔ มีนาคม 
๒๕๔๘ ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย สมศ. รับรอง เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน อยู่ในระดับดี ๕ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ี ๙ มาตรฐานท่ี ๑๐ และมาตรฐานท่ี ๑๒  ส าหรับ
มาตรฐานท่ี ๔ และมาตรฐานท่ี ๖ อยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับปรับปรุง  มาตรฐานด้านครูผู้สอน 
อยู่ในระดับดี ๑ มาตรฐาน และระดับพอใช้ ๑ มาตรฐาน ส าหรับมาตรฐานด้านผู้บริหาร อยู่ใน  ระดับดี ๒ 
มาตรฐาน และระดับพอใช้ ๓ มาตรฐาน 

เมื่อ  พ.ศ.๒๕๕๒  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก  สมศ. รอบสอง  เมื่อวันท่ี  ๑ – ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๒  ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย สมศ. รับรองท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้าน
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับพอใช้  ด้านครู  และด้านผู้บริหาร  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย  ๓.๓๐  

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการประเมนิและคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน  
(โรงเรียนดีระดับอ าเภอ) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือว่า
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนประสบผลส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของผู้มี
ส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับการประเมนิและคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๖ “สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๖”จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อ  พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันท่ี  ๖ – ๘ มกราคม 
๒๕๕๗ ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย สมศ. รับรอง    ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับ
คุณภาพ ดีมาก จ านวน  ๘  ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพ  ดี มีจ านวน ๓  ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีท่ี  ๕ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน จ านวน  ๓๑๕  คน แยกเป็นระดับช้ัน ม.ต้น จ านวน 183 คน และระดับช้ันม.ปลาย จ านวน 
๑๓๒ คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๓๐  คน มีข้าราชการครู จ านวน  ๒๐ คน ลูกจ้าง 
ประจ า  ๓  คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑  คน  ครูธุรการ  ๑ คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ ๑ คน                
ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ๑ คน ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดอยูใ่นสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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มัธยมศึกษา เขต ๒๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
2332-2533  นายคมสัน  บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้บริหารสาขาโรงเรียนเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
2533-2534  นายทองเปลว   แวงโสธรณ์  อาจารย์ 1  ระดับ 4 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

หน้าท่ี  หัวหน้าสาขาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ ( โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม) 
2534-2436   นายทองเปลว   แวงโสธรณ์       ครูใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2436-2542   นายทองเปลว   แวงโสธรณ์       อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2542-2543   นายทองเปลว   แวงโสธรณ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2543-2547     นายธีรยุทธ   เหง้าน้อย         อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2548-2549     นายธีรยุทธ   เหง้าน้อย         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2549-2549  นายอร่าม  คูสกุลรัตน์             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
2549-๒๕๕๗  นายพิทักษ์  คะปัญญา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
๒๕๕๗-๒๕๕๙  นายอ านาจ   บุญเติม         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
๒๕๕๙-ปัจจุบัน           ว่าท่ีพันตรีวิเชียร  อุส่าห์         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

  
ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์ 
โทรศัพท์ ๐-๙๑๘๖-๗๒๗๖-๙  e-mail : sordroo@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๒9 ธันวาคม  ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ปีการศึกษา 256๒ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย/เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 3.กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1.๑งานศูนย์วิชาการ 
  -งานวางแผนจัดการด้านงานวิชาการและ 
  ชัน้เรียน 
 -งานจัดตารางเรียนตารางสอนและการจัดสอน
แทน 
 -งานการคัดเลือกหนังสือยืมเรียน/ประสานภาค 
4 ฝ่าย ฝ่ายคัดเลือกแบบเรียน 
-งานประสานการสอนและสอบ O-NET,PISA 
-งานการเทียบโอนผลการเรียน 
-งานจัดท าปฏิทินงานวิชาการ 
-งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม 
1.2.งานวัดผลประเมินผล 
1.3.งานทะเบียน 
1.4งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 
1.5 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  -งานห้องสมุด 
  -งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
1.6 งานแนะแนว 
1.7 งานพัฒนาส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1.8 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด 
   /รักษาดินแดน -กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
  /จิตอาสา/สาธารณประโยชน์ 
 -กิจกรรมตามนโยบายหน่วยบังคับบัญชา 
 -งานนิเทศการศึกษา 
 -งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 -งานรายงานข้อมูลทางการศึกษา (DMC) 
  และคัดกรองนักเรียนยากจน 
  

4.กลุ่มบริหารทั่วไป 

2.๑งานอัตราก าลัง 
๒.2 งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
2.๓ งานส่งเสริมให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
และใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
2.4 งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรและการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
2.5งานจัดระบบทะเบียนประวัติและสรุปวัน
ลา 
2.6งานยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.7 งานด าเนินการทางวินัย 

3.๑ งานการเงิน 
3.2 งานบัญชี 
3.3 งานพัสดุ 
3.4 งานแผนงานสถานศึกษา 
3.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.6 งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
3.7 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
3.8 งานติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

4.๑ งานธุรการ 
4.2 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
4.3 งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
4.4 งานส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
4.5งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
4.6งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
4.7 งานเวรประจ าวันและเวรยามรักษา
สถานท่ีราชการ 
4.8 งานสวัสดิการโรงเรียน 
4.9งานกิจการนักเรียน 
4.10 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.11 งานอนามัยโรงเรียน 
4.12 งานสุขศึกษาและโภชนาการโรงเรียน 
4.13 งานธนาคารโรงเรียน 
4.14 งานสหกรณ์โรงเรียน 
4.15 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
4.16 งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
4.17 งานกิจกรรมสภานักเรียน 
4.18 งานทัศนศึกษา 
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คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนบ้านข่าพทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์ 

กรรมการและเลขานุการ 

นายสาริกา  ยะภักดี 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นางคะนึงนิจ  แก้วชาลุม 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย 
กรรมการผู้แทนครู 

 

นายบรรจง  ค าเกษ 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

พระอธิการตุ๊   
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

 

นางอรทัย  ทีสุกะ 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 

นายชิน  ทีสุกะ 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

 

นายอนุรักษ์  เอกจักรแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายพิทักษ์  คะปัญญา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสรรเพชญ  ขันทะชา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายพงษ์ศักด์ิ  รักสวัสด์ิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายวีรชัย  บุญหล้า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายปรารถนา  ไชยริบูรณ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายนมิิต  ทีสกุะ 
ประธานกรรมการ 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 
ครู ๔ 1๒ - ๔ ๑๒ - ๒ ๘ - ๖ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๑ - ๒ - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 2 - 3 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 3 - 1 2 - - - - - - 
ครูธุรการ - 1 - ๑ - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - ๑ - ๑       
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ๑ - - ๑ - - - ๑ - - 

รวมทั้งสิ้น 1๑ ๑๖ 1 1๔ 1๓ - ๒ ๑๐ - ๖ 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๑ 

 

ต าแหน่ง 
สาขาวิชาเอก 

เอก
คณิตศาสตร์ 

เอก
อังกฤษ 

เอก
ภาษาไทย 

เอก 
สังคม 

เอกพล
ศึกษา 

เอก
ศิลปะ 

เอก
ฟิสิกส์ 

เอก
เคมี 

เอก
ชีววิทยา 

เอก
วิทยาศาสตร์ 

เอก
คอมพิวเตอร์ 

เอก 
คหกรรม 

เอก 
เกษตร 

เอก 
อุตสหกรรม 

ครู 3 4 ๑ ๒ 1 1 - 1 - ๑ ๑ 1 1 - 
ครูผู้ช่วย - - - - - - - - ๑ 1 - - - - 
พนักงาน
ราชการ 

1 - - - - - - - 1 - - - - 1 

ครูอัตราจ้าง - - 1 - - - - - - - - - - - 
ครูผู้ทรงฯ - - - ๑ - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๑ 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน           
        

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3 27 42 69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 27 33 60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 23 31 54 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 77 106 183 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 15 28 43 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 8 31 39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 16 34 50 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 39 93 132 
รวมทั้งสิ้น 15 116 199 315 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๑ 
 
     1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่   
                  

รายการ ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
(บาท) 

อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ก 2535 8,447,000 
อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ข 2535 8,447,000 
อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ค 2536 1,387,000 
อาคารเรียน แบบ 108 ล 2540 4,150,000 
หอประชุม แบบ 100/27 2543 4,230,000 
บ้านพักครู แบบมาตรฐาน 205/26 2534 638,000 
บ้านพักครู แบบมาตรฐาน 203/27 2535 381,000 
อาคารชั่วคราว ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 2534 1,850,000 
บ้านพักภารโรง แบบมาตรฐาน 2534 351,000 
หอถังประปา แบบ ฝ 33 2535 101,000 
ส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน 6 ท่ี 2534 156,000 (รื้อถอนแล้ว 
ส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน 6 ท่ี 2536 156,000 
ส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน 6 ท่ี 2555 400,000 
โรงฝึกงาน ช่ัวคราว 2551 เงินบริจาค (170,000) 
โรงอาหาร แบบหลังคาโค้ง 2553 เงินบริจาค (250,000) 
โรงจอดรถจักรยานยนต์ แบบหลังคาโค้ง 2558 เงินบริจาค (153,940) 
สนามฟุตบอล ขนาด 90* 150 ตารางเมตร 2559  เงินอุดหนุนและ เงินบริจาค 

(300,000) 
ส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน 6 ท่ี 2559 618,500 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๑ 
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1.5 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
                    แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑)  ห้องสมุด มีขนาด ๒๘๘ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมดประมาณ ๑,๐๐๐ เล่ม  
คอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล จ านวน ๕ เครื่อง การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้โปรแกรมไลบรารี 
๒๐๐๐  ให้บริการโดยครู และนักเรียนท่ีท าหน้าท่ีงานห้องสมุด จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิด
เป็น   ๓๑๕  คน ต่อวัน 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๔ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน ๑  ห้อง 

 ห้องคณิตศาสตร์             จ านวน ๑  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย       จ านวน ๑  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการจริยธรรม       จ านวน ๑  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ   จ านวน ๑  ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน 62 เครื่อง 
  ๓.๑ ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๔๒ เครื่อง 
  ๓.๒ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๖ เครื่อง 
            ๓.๓ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๔ เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๑0๐ คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 26.๕๙ ของนักเรียนท้ังหมด 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ป้ายนิเทศ 80 
๒.ห้องประจ าวิชาตามกลุ่มสาระ ๑,๒๐๐ 
๓.บ่อเล้ียงปลา ๔๐ 
๔.เรือนเพาะช า ๘๐ 
๕.แปลงนาการเกษตร ๒๐ 
๖.คลองน้ า ๕ 
๗.สวนหย่อม ๖๐ 
๘.ลานอเนกประสงค์ ๒๐๐ 
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   ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.วัด ๔ 
๒.หนองน้ าธรรมชาติ(หนองสังข์) ๒ 
๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านข่า ๔ 
๔.ป่าไม้ธรรมชาติ(เหล่าโพธิ์แหงน) ๒ 
๕.ตลาดสดบ้านข่า ๒ 
๖.ชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ ๑๐ 
๗.เทศบาลต าบลบ้านข่า ๘ 
๘.พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ต้ือ อจลธมฺโม ๒๔ 
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2. ข้อมูลทางการศกึษา  
     2.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
              ข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.3, ม.6    
               เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 255๙ – 25๖๑)  

 

นักเรียนชั้น ม.๓ 

วิชา ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป๕ี๙และ๖๐) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป๖ี๐และ๖๑) 

ภาษาไทย 42.15 43.48 47.06 +๑.๓๓ 3.58 
ภาษาอังกฤษ 28.07 27.81 26.51 -๐.๒๖ -1.3 
คณิตศาสตร์ 22.86 21.04 24.17 -๑.๘๒ 3.13 
วิทยาศาสตร์ 31.90 27.78 31.40 -๔.๑๒ 3.62 
 
 
 

นักเรียนชั้น ม.๖ 

วิชา ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป๕ี๙และ๖๐) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป๖ี๐และ๖๑) 

ภาษาไทย 42.45 38.04 36.60 -๔.๔๑ -1.44 
สังคมศึกษา 32.38 28.85 28.63 -๓.๕๓ -0.22 
ภาษาอังกฤษ 22.42 20.41 22.08 -๒.๐๑ 1.63 
คณิตศาสตร์ 19.84 15.71 17.92 -๔.๑๓ 2.21 
วิทยาศาสตร์ 27.28 22.67 26.58 -๔.๖๑ 3.91 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 25๖๑ 
 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๙ ๑๕ ๒ ๙ ๑๐ ๖ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๔๗ ๕๒.๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๙๔ ๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๓๙ ๔๑.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕๘ ๐ ๑๕ ๑๕ ๒๑ ๒๖ ๓๐ ๑๖ ๓๕ ๘๑ ๕๑.๒๖ 
สังคมศึกษาฯ ๒๐๗ ๑ ๒๕ ๓๙ ๓๖ ๔๒ ๓๑ ๑๖ ๑๗ ๖๔ ๓๐.๙๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๙ ๖ ๑๓ ๓๑ ๕๐ ๗๒.๔๖ 
ศิลปะ ๙๓ ๕ ๒๑ ๘ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๓๕ ๓๗.๖๓ 

การงานอาชีพฯ ๑๖๒ ๑๙ ๑๘ ๑๕ ๑๔ ๑๙ ๓๖ ๒๕ ๑๖ ๗๗ ๔๗.๕๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๔ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๔๑ ๙ ๑๒ ๑๘ ๓๙ ๔๑.๔๘ 

 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๘ ๙ ๔ ๑๐ ๕ ๑๖ ๑๒ ๙ ๒๓ ๕๔ ๖๑.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๙๔ ๓ ๖ ๗ ๑๒ ๒๗ ๑๒ ๘ ๑๙ ๓๙ ๔๑.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕๗ ๙ ๑๑ ๘ ๑๗ ๑๔ ๓๐ ๒๔ ๔๔ ๙๙ ๖๘.๔๒ 
สังคมศึกษาฯ ๒๐๗ ๑๑ ๕๕ ๒๔ ๔๒ ๓๓ ๒๙ ๑๙ ๓๔ ๘๒ ๓๙.๖๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙ ๒ ๐ ๐ ๗ ๑๑ ๑๖ ๘ ๒๕ ๔๙ ๗๑.๐๑ 
ศิลปะ ๙๑ ๕ ๑ ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๘ ๒๗ ๕๗ ๖๒.๖๓ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๘ ๑๒ ๑๖ ๑๕ ๒๗ ๑๗ ๒๙ ๓๑ ๑๑ ๗๑ ๔๔.๙๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๔ ๒ ๖ ๓ ๑๖ ๑๕ ๑๑ ๑๗ ๒๔ ๕๒ ๕๑.๓๑ 

     
 

 

 



หน้า  18 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๔ ๓ ๘ ๕ ๕ ๑๖ ๔ ๑๐ ๒๓ ๓๗ ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๒ ๕ ๗ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๖ ๑๐ ๓ ๓๙ ๔๗.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๙๘ ๖ ๑๕ ๘ ๙ ๑๗ ๑๖ ๑๒ ๑๕ ๔๓ ๔๓.๘๗ 
สังคมศึกษาฯ ๑๘๐ ๑๐ ๒๕ ๓๐ ๑๘ ๓๑ ๑๗ ๑๒ ๓๗ ๖๖ ๓๖.๖๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ ๔ ๐ ๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๑ ๒๕ ๔๒ ๗๐.๐๐ 
ศิลปะ ๖๐ ๓ ๘ ๙ ๑๗ ๑๐ ๕ ๒ ๖ ๑๓ ๒๑.๖๖ 

การงานอาชีพฯ ๘๒ ๑๓ ๕ ๙ ๘ ๘ ๑๒ ๑๑ ๑๖ ๓๙ ๔๓.๕๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๔ ๑๑ ๗ ๑๘ ๑๐ ๘ ๘ ๑๖ ๓๒ ๓๙.๐๒ 

 
 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๗ ๕ ๐ ๔ ๗ ๑๐ ๗ ๑๕ ๒๗ ๓๙ ๕๒.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๒ ๑๙ ๕ ๘ ๑๐ ๑๑ ๕ ๕ ๑๙ ๒๙ ๓๕.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๙๓ ๓ ๑๑ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๓ ๘ ๒๑ ๔๒ ๔๕.๑๖ 
สังคมศึกษาฯ ๑๗๔ ๑๓ ๒๖ ๒๑ ๑๕ ๑๐ ๒๔ ๑๘ ๔๗ ๘๙ ๕๑.๑๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ ๕ ๐ ๒ ๔ ๙ ๖ ๑๐ ๒๔ ๔๐ ๖๖.๖๖ 
ศิลปะ ๖๑ ๖ ๓ ๖ ๑๐ ๕ ๑๑ ๕ ๑๕ ๓๑ ๕๐.๘๑ 

การงานอาชีพฯ ๗๘ ๔ ๓ ๒ ๔ ๑๓ ๒๔ ๑๒ ๑๖ ๕๒ ๖๖.๖๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๘ ๗ ๗ ๑๕ ๖ ๑๑ ๘ ๒๐ ๓๙ ๔๗.๕๖ 

 
 
    
 

 

 



หน้า  19 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๔ ๔ ๖ ๑๑ ๑๓ ๙ ๔ ๔ ๓ ๑๑ ๒๐.๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๗๖ ๑๔ ๓๒ ๑๕ ๑๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๗๓ ๔ ๖ ๒ ๕ ๑๑ ๕ ๗ ๒๓ ๓๕ ๕๕.๕๕ 
สังคมศึกษาฯ ๑๖๒ ๒๖ ๑๔ ๑๐ ๒๔ ๓๖ ๓๒ ๑๒ ๘ ๕๒ ๓๒.๐๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔ ๒ ๒ ๑ ๓ ๕ ๑๓ ๙ ๙ ๔๑ ๗๕.๙๒ 
ศิลปะ ๗๗ ๘ ๑๑ ๘ ๑๐ ๑๐ ๓ ๕ ๒๘ ๓๐ ๓๘.๙๖ 

การงานอาชีพฯ ๗๗ ๓ ๐ ๐ ๖ ๑๔ ๑๘ ๑๓ ๒๓ ๕๔ ๗๐.๑๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๕ ๕ ๐ ๙ ๑๙ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๔๐ ๔๗.๐๕ 

 
 

 

 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๑ ๒ ๑๓ ๔ ๔ ๔ ๖ ๗ ๑๑ ๒๔ ๔๗.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๗๒ ๙ ๓๑ ๑๐ ๑๓ ๕ ๒ ๐ ๒ ๔ ๕.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๕๘ ๗ ๐ ๔ ๔ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๑ ๓๗ ๖๓.๗๙ 
สังคมศึกษาฯ ๑๕๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๘ ๒๐ ๑๓ ๔๙ ๘๒ ๕๔.๓๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒ ๓ ๒ ๒ ๖ ๓ ๗ ๗ ๒๒ ๓๖ ๖๙.๒๓ 
ศิลปะ ๗๕ ๑๐ ๓ ๔ ๘ ๖ ๑๓ ๖ ๒๕ ๔๔ ๕๘.๖๖ 

การงานอาชีพฯ ๗๖ ๔ ๐ ๐ ๔ ๘ ๒๐ ๑๗ ๒๓ ๖๐ ๗๘.๙๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๗ ๒ ๑ ๔ ๗ ๑๗ ๒๔ ๑๘ ๕๙ ๗๓.๗๕ 

 
 
 
 

 
      
 



หน้า  20 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓ ๐ ๒ ๙ ๙ ๒ ๑๑ ๗ ๓ ๒๑ ๔๘.๘๓ 
คณิตศาสตร์ ๘๖ ๐ ๙ ๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๗ ๔๕ ๕๒.๓๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๑ ๑ ๕ ๓ ๑๘ ๓๙ ๕๙ ๔๖ ๓๐ ๑๓๕ ๖๗.๑๖ 
สังคมศึกษาฯ ๔๓ ๐ ๐ ๒ ๘ ๕ ๑๐ ๒ ๑๖ ๒๘ ๖๕.๑๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๖ ๒๐ ๑๓ ๓๙ ๙๐.๖๙ 
ศิลปะ ๔๓ ๐ ๒ ๓ ๕ ๑๕ ๗ ๔ ๗ ๑๘ ๔๑.๘๖ 

การงานอาชีพฯ ๘๑ ๒ ๑ ๖ ๗ ๒๑ ๒๐ ๑๔ ๑๐ ๔๔ ๕๔.๓๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๖ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๒๑ ๑๐ ๑๔ ๑๗ ๔๗ ๕๔.๖๕ 

 
 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓ ๑ ๔ ๕ ๒ ๑๐ ๗ ๕ ๙ ๒๑ ๔๘.๘๓ 
คณิตศาสตร์ ๘๖ ๒ ๒ ๑๐ ๒๐ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๓ ๓๗ ๔๓.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๑ ๕ ๓ ๔ ๑๘ ๓๐ ๔๕ ๔๐ ๕๖ ๑๔๑ ๗๐.๑๔ 
สังคมศึกษาฯ ๔๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๕ ๒๘ ๔๒ ๙๗.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓ ๑ ๐ ๐ ๒ ๕ ๖ ๑๑ ๑๘ ๓๕ ๘๑.๓๙ 
ศิลปะ ๔๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๔ ๗ ๖ ๒๔ ๓๗ ๘๖.๐๔ 

การงานอาชีพฯ ๘๑ ๓ ๔ ๓ ๑๑ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๒๖ ๔๖ ๕๖.๗๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๖ ๒ ๓ ๔ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ๑๓ ๒๑ ๕๒ ๖๐.๔๖ 

 
 
     
 

 

 

 



หน้า  21 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๘ ๔ ๔ ๓ ๕ ๑๐ ๖ ๕ ๑ ๑๒ ๓๑.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๗๖ ๒๑ ๒๙ ๙ ๖ ๓ ๓ ๑ ๔ ๘ ๑๐.๕๒ 
วิทยาศาสตร์ ๘๖ ๑ ๒ ๖ ๑๔ ๑๓ ๒๒ ๑๙ ๙ ๕๐ ๕๘.๑๓ 
สังคมศึกษาฯ ๗๖ ๖ ๓ ๙ ๑๓ ๗ ๒๑ ๙ ๘ ๓๘ ๕๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๖ ๑๐ ๑๖ ๓๒ ๘๔.๒๑ 
ศิลปะ ๕๒ ๔ ๔ ๒ ๔ ๘ ๑๑ ๑๓ ๖ ๓๐ ๕๗.๖๙ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๔ ๑๒ ๓ ๔ ๖ ๑๓ ๒๔ ๑๕ ๒๗ ๖๖ ๖๓.๔๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๔ ๑ ๕ ๕ ๔ ๒๖ ๑๕ ๑๖ ๕๗ ๗๕.๐๐ 

 
 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖ ๑ ๓ ๐ ๗ ๒ ๕ ๑๐ ๘ ๒๓ ๖๓.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๗๒ ๖ ๑๙ ๑๔ ๑๕ ๗ ๖ ๒ ๓ ๑๑ ๑๕.๒๗ 
วิทยาศาสตร์ ๘๔ ๒ ๒ ๑๑ ๗ ๑๗ ๑๙ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๔๖.๔๒ 
สังคมศึกษาฯ ๗๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๘ ๙ ๑๓ ๒๖ ๔๘ ๖๖.๖๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖ ๒ ๐ ๒ ๒ ๔ ๒ ๔ ๓๒ ๓๘ ๗๙.๑๖ 
ศิลปะ ๔๘ ๒ ๐ ๒ ๒ ๔ ๒ ๔ ๓๒ ๓๘ ๗๙.๑๖ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๘ ๗ ๓ ๔ ๖ ๗ ๑๓ ๒๔ ๔๔ ๘๑ ๗๕.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๒ ๐ ๓ ๑๐ ๓ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๕๔ ๗๕.๐๐ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๑ ๔ ๑๒ ๘ ๑๐ ๘ ๖ ๗ ๑๒ ๒๕ ๔๐.๙๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๐ ๙ ๘ ๒๐ ๒๒ ๑๔ ๑๓ ๑๖ ๔๓ ๔๒.๑๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๕ ๐ ๙ ๘ ๑๑ ๑๓ ๓๐ ๑๓ ๒๑ ๖๔ ๖๐.๙๕ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๒ ๐ ๑๐ ๒๒ ๒๘ ๑๙ ๗ ๙ ๑๐ ๒๖ ๒๕.๔๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๑๙ ๑๒ ๑๓ ๔๔ ๘๖.๒๗ 
ศิลปะ ๖๗ ๕ ๕ ๗ ๑๓ ๙ ๑๒ ๕ ๑๑ ๒๘ ๔๑.๗๙ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๘ ๐ ๒ ๔ ๑๐ ๑๓ ๑๙ ๑๖ ๔๔ ๗๙ ๗๓.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐๒ ๒ ๔ ๑๕ ๒๔ ๒๔ ๒๐ ๕ ๘ ๓๓ ๓๒.๓๕ 

 
 
 
 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๗ ๖ ๗ ๑๓ ๑๖ ๔ ๕ ๘ ๘ ๒๑ ๓๑.๓๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๓ ๙ ๑๐ ๔ ๒๑ ๑๗ ๑๓ ๒๕ ๕๕ ๕๓.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๕ ๗ ๘ ๔ ๑๖ ๑๑ ๒๐ ๒๑ ๑๘ ๕๙ ๕๖.๑๙ 
สังคมศึกษาฯ ๑๐๒ ๒ ๔ ๒๑ ๒๙ ๑๒ ๑๖ ๙ ๙ ๓๔ ๓๓.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑ ๑ ๓ ๕ ๖ ๕ ๕ ๘ ๑๘ ๓๑ ๖๐.๗๘ 
ศิลปะ ๖๗ ๓ ๒ ๕ ๕ ๑๐ ๑๗ ๑๒ ๑๓ ๔๒ ๖๒.๖๘ 

การงานอาชีพฯ ๑๔๐ ๑ ๓ ๒ ๑๐ ๑๘ ๓๓ ๒๔ ๔๙ ๑๐๖ ๗๕.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐๒ ๒ ๒ ๖ ๙ ๑๑ ๒๓ ๑๗ ๓๒ ๗๒ ๗๐.๕๘ 
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 2.2 ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
      ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี   เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น  โดยเริ่มจาก
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง ก ากับ
ติดตาม จากการก าหนดระบบประเมินตนเอง  ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐาน
สุดท้ายคือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน   
                    โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีท่ีผ่านมา) และได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.รอบสาม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
                2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 
        ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
        ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
* 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสติสมเหตุผล 

ดี 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
* 

ก าหนดในกฎกระทรวง 
ด้านที่  ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 
ดีมาก 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

 
ดีมาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพใหสู้งข้ึน 

 
ดีมาก 

   

๒.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                         
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     
 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .....ดี..... โดยมีค่าเฉลี่ย......๘๑.๖๖.........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น   

จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการเอาใจใส่ดูแลของครูอย่างใกล้ชิด  
ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น  
 จุดที่ควรพัฒนา   

จากสรุปผลการประเมินตนเองพบว่าผู้เรียนยังต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรในรายวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  ควรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น เช่นการสอนซ่อมเสริม การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีนักเรียนบางส่วนท่ีมีความรู้ไม่
เหมาะสมตามระดับช้ัน ควรให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและหา 
แนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมในด้านการบริหารการจัดการศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน และการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
เป็นระบบ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงให้ตรงกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
         ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์  เป็นนักเรียนท่ีดี  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ี
ดี  มีสุนทรียภาพ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ท่ีสะท้อนเป็นอัตลักษณ์  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเป้าหมาย  ผู้ปกครอง  ชุมชนให้การยอมรับ  รวมถึงมีผลการด าเนินงานตาม
โครงการพิเศษ  คือ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   ส าเร็จบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนรอบตัวได้ 
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีเกิดประสิทธิภาพ  มีการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีก าหนด  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง  มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เน้นการมีส่วนรว่มจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพื่อรักษาระดับมาตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดีและเกิดผลกระทบตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ด้านผู้เรียนยุคใหม่  สถานศึกษารุ่นใหม่และการบริหารจัดการใหม่ 
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   ๒) สถานศึกษามีผลของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาดีมาก  เพราะผู้บริหารมี
ความสามารถในการบริหารใช้ระบบวงจรบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
๔ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคระกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งให้ความเห็นเสนอแนะ  ให้ความ
เห็นชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และ
สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
         ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีผลการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  ระดับ
คุณภาพดีมาก  เพราะต้นสังกัดได้นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
และระบบประกันคุณภาพภายในใต้การด าเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓  ตาม ๘ ขั้นตอน   
อย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

    ๑) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  
ต่ ากว่าดี  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  นอกนั้นอยู่ในระดับคุณภาพ  พอใช้  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ให้มีความสามารถในการคิดและการปรับตัวเข้ากับสังคม 
  ๒) การด าเนินงานตามจุดเน้น  จุดเด่น  ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษายังไม่ได้รับ 
การยอมรับจากองค์กรภายนอก 

 ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
     ๑) ครูบางส่วนยังขาดเทคนิควิธีการสอนหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  และจัดกระบวนการเรียนรู้  ยังไม่ครบสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 
     ๒) ครูบางส่วนมีภาระงาน  ช่วยงานฝ่ายบริหารและท าการสอน  การจัดสรรเวลาให้กับการสอน
จึงท าได้ไม่เต็มท่ี 
          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ๑) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  โดย
การปลูกฝังมารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค  เลิกการบริโภคอาหาร
ดิบหรือสุกๆดิบๆ ตามวิถีด้ังเดิมของคนอีสาน  ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม  รวมท้ังการรักนวลสงวน
ตัว  ไม่ชิงสุกก่อนห่ามและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพที่หลากหลาย  เช่น ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
วรรณศิลป์  นันทนาการและกีฬา  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีผลงานท่ีโดดเด่น 
     ๒) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์อย่างยั้งยนืได้  โดยการเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีจิตสาธารณะ  
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กว้างขวางทุกระดับ  ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการท างานอย่างเต็มรูปแบบ  ภายใต้กฎกติกาของระบอบประชาธิปไตย  คณะกรรมการนักเรียนควร
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา  เพิ่มบทบาทหน้าท่ีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
     ๓) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องได้  
โดยเพิ่มค าแนะน า  ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้รู้จัก  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้จากการอ่าน  การฟัง   
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การพบปะสนทนา  การใช้ส่ือเทคโนโลยีและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ผู้เรียนรูจั้กเลือกศึกษา
ค้นคว้าจากส่ือท่ีมีคุณภาพ  ปลอดภัย  เกิดประโยชน์และความเหมาะสมกับวัยอย่างมีวิจารณญาณ  และจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยนื
และต่อเนื่อง 
     ๔) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถในการคิด  คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
และมีวิจารณญาณ  ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
รักการอ่าน  กิจกรรมโครงงาน  กิจกรรมทักษะคณิตคิดเร็ว  กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ฯลฯ 
     ๕) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูจัดกินกรรมส่งเสริมและด าเนินอย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมุมานะในการเรียนและเห็นความส าคัญในการสอน (O-NET) 
     ๖) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน  “มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่
ความส าเร็จ” โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น  โดยเน้นให้เกิดเป็นนิสัยท่ีดีงาม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างจ่อเนื่องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     ๗) สถานศึกษาควรด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาคือ  “แหล่งน้ างามตา  แหล่งปลามากมี” ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรภายนอก 
     ๘) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการโครงการพิเศษให้ประสบผลส าเร็จได้
อย่างโดดเด่น 
     ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ๑) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาได้  โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้สูงขึ้น 
     ๒) สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต  โดยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
     ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาครู  โดยน าผลการประเมินพัฒนารายวิชาท่ีสอน  ผลการ
ประเมิน  แผนการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนและผลการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ
ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
     ๒) ครูควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแผนให้ครบถ้วน  โดยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อมใช้จริงในการจัดการเรียนการสอน  มีการบันทึก
หลังสอนอย่างต่อเนื่อง  ถ้าผลการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน  ควรมีการวิเคราะห์  วิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  น าไปประกอบการจัดการเรียนการสอนของครู 
  
     ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยน าผลจากหน่วยงานต้นสังกัดมาพิจารณา  และด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในท้ัง ๘ ขั้นตอน  
รวมท้ังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและบูรณาการเป้าหมายเพื่อการก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน  ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป  โดยเน้นส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน  พร้อมท้ังอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจนสามารถสนทนาโต้ตอบ
เบ้ืองต้นกับชาวต่างชาติได้ 
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ครูมีวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผู้เรียนน้อยมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

จุดเด่น  

             นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสูง ครูมีความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาผู้เรียนให้
ท างานกลุ่ม มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ควรส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าหาความรู้  ส่งเสริมการสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตามสภาพจริง 
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ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2561 
 

ด้านสถานศึกษา 
 
 
ด้านครู 

1. นายทศพล  ฤๅชากูล  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี  2561 
2. นางพรรณี  ฤๅชากูล  ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน  ขั้นพื้นฐาน  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  

เจริญรอยตามเบ้ืองยุคลบาท ปีท่ี 1 
ด้านนักเรียน 
 ระดับเขตพื้นที่ 

1. เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

2. นางสาวอริศรา  คชเนตร์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

3. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

4. เด็กหญิงชลินกานต์  สร้างโสก  เด็กหญิงปราริชาติ  นามวงษา และ เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทีสุกะ  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
 ม.1-ม.3 

5. นางสาวปริณดา  ด่างเกษี  นางสาวศศิวิมล  ค าเกษ และ นางสาวอนงค์รักษ ์ อุปทุม นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ม.4-ม.6 

6. นางสาวประภาพร  สีแดง  นางสาวมัลลิกา  สิงห์งอย  นางสาวมารีรัตน ์ ยะภักดี  นางสาวมินตรา   
ยะภักดี  และ  นางสาวเข็มพร  โยทะพล นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

7. เด็กหญิงกุลนิภา  ศรีสุวรรณ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

8. นายวรสรณ ์ เหง้าน้อย และ นางสาวอรอุมา  คิอินธ ิ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

9. เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
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10. นางสาววิชญา  ยะภักดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 

11. นายสิรดนัย  ยะภักดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

12. นายศุภากร  คะลีล้วน  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
 

13.  นายรัชชานนท์  ขันทะชา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

14. นางสาววัชราภรณ ์ เชียรรัมย์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน 
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

15. นางสาวธัญพิชชา  วะชุม และ นางสาวแก้วมณ ี คุยเพียภูมิ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ได้รับรางวัล
เหรียญทอง   การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

16. นางสาวพรนภา  แสนศรี  นางสาวสจุิตรา  ประสงค์ดี  และ นางสาวสุรมณ  นันกลาง  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 

17. นางสาวจุฑาวดี  คะพันธุ์  นางสาวชริกา  ยะภักดี และ นางสาวชลธชิา  สุวะเสน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น  าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

18. เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันการ 
วาดภาพระบายส ีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

19. นายมกร  ค าใบ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันเด่ียวดนตรี
พื นเมือง เด่ียวแคน ม.4-ม.6 

20. นางสาวสธิตา  ยะภักดี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ 

21. นางสาววิภาวี  ทีสุกะ  นางสาวชญานี  ขันทะชา  และนายสัญชัย  วรราช  ได้รับรางวัลเป็นลูกเสือ 
เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปี 2561 
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ส่วนที ่2 
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรยีนบ้านข่าพิทยาคม 
 
  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม    ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา  
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้วิธี  SWOT  Analysis จากความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน  และน าผลจากการวิเคราะห์เป็น
องค์ประกอบในการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน  ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีและสภาพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบายระดับกระทรวง เขตพื้นท่ี-
การศึกษาและความต้องการประชาชน   สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1.ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด 
    การศึกษา 
2. มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ ์
    หลวงปู่ต๊ือ อจลธมโม 
๓. แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
๔. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ปลาส้มท่าบ่อ / การสาน 
    กระติบข้าว / การทอเส่ือ / การทอผ้า 

1. นโยบายการจัดการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
    ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
2. ผู้ปกครองขาดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา   
    พฤติกรรมนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
๓. ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ร้านเกมส์ / ยาเสพติด 
๔. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

 
2.ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
2. ครูและบุคลากรให้ความส าคัญในการร่วม 
    รับผิดชอบงาน 
3. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนด้าน ICT 
๕. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 
๖. ความปลอดภัย 

1. นักเรียนท่ีเข้ามาเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน   
2. พื้นท่ีของโรงเรียนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมขัง  
    ในช่วงฤดูฝน 
๓. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญและการน าความรู้ 
    ด้านเทคโนโลยีจากส่ือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๔. นักเรียนขาดเป้าหมายในชีวิตด้านการศึกษา 

 
  เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่าโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมมีผลการประเมินสถานภาพโน้มเอียงไปในต าแหน่ง 
“จุดแข็ง”  
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ส่วนที ่3 
            ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1. นโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ในวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557  ดังนี ้ 
  (1)   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
   (2)   การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
   (3)   การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
   (4)   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
   (5)   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  (6)   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  (7)   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  (8)   การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
                 และนวัตกรรม  
  (9)   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
                 ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
                  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา  
ข้อ (1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา    
และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน   ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไวใ้ห้แพร่หลาย
เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
 

  ข้อ (3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
   ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
   ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้
ประกาศไว้แล้ว 
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ข้อ (4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ 

ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ และ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี 
ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

- ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 

- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป มี
โอกาสร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็น
นิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

- พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้
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ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะ
ท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ตามความพร้อม 

- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ 

- สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

- ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
    ๒.๑ นโยบายหลัก 

๒.๑.1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความส าคัญว่า  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย ท่ีดีงาม 
(Character Education)"  

ส าหรับการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และ
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย  ดังนี้ 
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1. นักเรียน  
     “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็ก

คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ัน แต่ต้องให้เด็กแข่งขัน 
กับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ช้ันต้น ต้อง 
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี ความสามัคคี  
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคัญกับเด็กนักเรียนอย่างมาก โดยต้องการเห็นเด็กตื่นขึ้นมาอยากไป
โรงเรียน  สนุกกับการเรียน เด็กอยากเรียน และครูอยากสอน อีกท้ังมุ่งเน้นให้เด็กท ากิจกรรมกลุ่มหรือเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Tutoring) ตัวอย่างเช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่ีสามารถให้มุ่งเน้นการท ากิจกรรมกลุ่มได้ 
หรือหากครูสอนไม่ทันในช่ัวโมงเรียน สามารถน าเนื้อหามาสอนเสริมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ แต่ให้ปรับ
การเรียนการสอน ไม่นัง่แต่อยู่ในห้องเรียน โดยต้องกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นท่ีจะเรียน (Active Learning) และ
ครูกระตือรือร้นท่ีจะสอน (Active Teach) 

๒. ครู  
“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน ไม่พอ 

และ 
ครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผล ตามท่ีต้องการ 
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะ
สอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็น
ครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย.  
2555)  

“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขยีนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ ต าแหน่งและ 
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม 
เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือ 
มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ ท้ังหมด 
วิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 
2555) 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆ แล้ว  
ผู้บริหารต้องคิดว่าจะท าอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อย เพราะจากงานวิจัย พบว่าการย้ายของครูเป็นส่ิงหนึ่งท่ีท าร้าย
เด็กนักเรียน ดังนั้น สพฐ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ส านักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ นอกจากนี้จะมกีารปรับหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนวิทย
ฐานะของครู เนื่องจากท่ีผ่านมามีครูท่ีสอนดีอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ท าผลงานทางวิชาการ 
โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การท าวิทยานิพนธ์หรือท าวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะบริบทของ
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มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ดังนัน้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จะให้ความส าคัญกับปริมาณการ
สอนของครู กล่าวคือ ครูที่สอนมากควรได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ไม่ใช่หลักเกณฑ์การเล่ือนวิทยฐานะจากการท า
ผลงานหรือวิทยานิพนธ์ที่ท าให้เกิดกรณีจ้างคนอื่นท า อีกท้ังครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วยการประเมินเชิง
คุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณ คือ การนับช่ัวโมงสอนของครู ซึ่งครู
อาจจะสอนเพิ่ม สอนเสริม 
หรือไปช่วยสอนในวิชาอื่นก็ได้ แต่ผู้ท่ีรับวิทยฐานะแล้ว ก็จะไม่ยกเลิกวิทยฐานะ เพียงแต่ปรับหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง
ตามท่ีควรจะเป็น นั่นคือ “คนสอนดี สอนมีคุณภาพ ควรได้รับรางวัล แต่หากคนท่ีสอนดีได้รับวิทยฐานะแล้ว กลับ
ไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องท่ีไม่สมควร 
 ๕.๑.๒ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –  
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะดา
เนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ในเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องส าคัญ ประเทศชาติจะมั่นคงได้ต้องสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถทางการแข่งขันนั้นต้องมีพืน้ฐานมาจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะเริ่มต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้ว อาจจะท าให้เกิดความเหล่ือมล้ า 
ระหว่างคนเก่งและคนไม่เกง่ ท าให้ต้องค านึงถึงการลดความเหล่ือมล้ าภายในประเทศ และเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้น 
การเติบโตนั้นอาจกระทบกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการท่ีส าคัญ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ) เป็นต้น 
 ๕.๑.๓ ศธ. ยุคนี้จะโปร่งใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 
          กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน(Anti- 
Corruption) ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ  
หลังบ้าน ตามน้ าใด ๆ ท้ังส้ิน ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กโตข้ึนมา เกลียด  
การโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัว
ความผิดจากการโกง และให้เด็กเล็กเกลียดการโกง จะได้ไม่กระท าการส่ิงใดท่ีเป็นการทุจริต 
 ๕.๑.๔ เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ตามแนวทาง School Improvement Project) 
          กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นปฏิรูปห้องเรียนและพร้อมท างานท่ีเป็น “รูปธรรม” อย่างแท้จรงิ โดย
โครงการท่ีส าคัญคือ จะให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีสภาพแย่ท่ีสุดหรือตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ท่ีเป็น ICU ในทุก
ภูมิภาคและทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยไม่ใช่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า ๗,๐๐๐ 
แห่ง ท้ังนี้เพื่อต้องการให้โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนเหล่านั้น
ขาดแคลน อีกท้ังนโยบายนี้จะท าให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้น ต้ังอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อท่ี กศจ. จะได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด 
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          ส าหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU ในจ านวนโรงเรียนกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่งท่ัวประเทศ พบว่า
โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็นห้องเรียนท่ีดีอยู่แล้ว เช่น เป็นโรงเรียนระดับ World Class  โรงเรียนประชารัฐ   
เป็นต้น โรงเรียนอีก ๑๐,๐๐๐ แห่ง  เป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับกลาง  ส่วน
โรงเรียนท่ีเหลืออีก ๑๐,๐๐๐ แห่ง  เป็นโรงเรียน ICU และอยู่ในสภาพที่แย่  เช่น  ครูไม่พอ  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า  เด็กติดยาเสพติด  เด็กออกกลางคัน  มีปัญหาด้าน IT  เป็นต้น  หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้  
การศึกษาชาติจะตกต่ าไปเรื่อยๆ  ในเบ้ืองต้นจะท าการคัดเลือกโรงเรียน ICU  จ านวน ๓๐,๐๐๐ แห่ง  พิจารณา
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจก่อน  โดย สพฐ. ต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ในกรณีท่ี
โรงเรียนนั้นมีสภาพเข้าข่ายโรงเรียน ICU  แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้จะ
เปรียบเสมือนการมีโรงพยาบาลท่ีมีเตียง ICU  จ านวน ๓๐,๐๐๐ เตียง  โดย สพฐ. จะท าหน้าท่ีเสมือนเจ้าของ
โรงพยาบาล  เมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว  ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกนัวินิจฉัยปัญหาของ
โรงเรียน  จากนั้นจัดท าแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน  ซึ่งผู้บริหาร สพฐ.  ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย  เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน ๑ ภาคเรียน  หากโรงเรียนใดได้รับการ
พิจารณาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้ว  ก็สามารถจะออกจากเตียง ICU ได้  โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
สามารถน าโรงเรียนออกจากเตียง ICU ได้  จะได้รับการเล่ือนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม  และถือ
เป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีกด้วย  และในกรณีโรงเรียน ICU  จะได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย  ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ข้อท่ี ๔  การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมอย่างแท้จริง  เพราะเป็นการแก้ปัญหาท่ีโรงเรียนขนาดเล็กท่ียังคงมี
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง  ถึงเวลาแล้วท่ีจะหันมาให้ความสนใจกับคนท่ียากจน  โดยการ
ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหาอย่างจริงจัง  เพื่อท าการสอบถาม  พูดคุย  เพื่อให้ได้ข้อมูลชิงลึก  และจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชน  เพราะเราสามารถระบุปัญหาของโรงเรียน
เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน  ว่าท าไมต้องท าการยุบรวม  
 
3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

วิสัยทััศน์  
   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 

  พันธก ิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
      2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
    5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
    2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 
   4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
    5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
   6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
   7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ  
 

 นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

เป้าประสงค ์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ ได้รับ  

การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
   2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง ความมั่งคงของประเทศ 
ในระยะยาว 
   ประเด็นกลยุทธ์ 1  พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

ตัวชี้วัด  
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนรู้ 

ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น  
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    (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ท่ีมีคุณภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อย
โอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ 
บริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

ตัวชี้วัด  
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนท่ีมีหอพัก

นอน  
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย   

(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา  
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม  
   (3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพฒันาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ ทักษะอาชีพ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบท  
   (4) จ านวนผู้บริหาร ครูในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
บริบท  

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร  
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมี ประสิทธิภาพ  

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น 

 นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
  เป้าประสงค ์
   1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติและการพลเมืองโลกท่ีดี(Global Citizen)  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อ 
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
    3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  
    4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้าน 
ท่ีมีพัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถ พิเศษ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบน
พื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  
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   5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ี สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
    6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๑  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education)  

ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
    (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นท่ี 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๒  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 

ท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   (3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัด กิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
    (4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๓ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   ตัวชี้วัด  ด้านผู้เรียน  
    (1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น  
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    (2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน  
   (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
    (4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์  
   (5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading 
Literacy)  
   (6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy)  
   (7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy)  

(8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
(10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่  
(11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
    (12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน
ต้ังแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
   (13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการ 
ประเมิน PISA   
   ตัวชี้วัด ด้านสถานศึกษา   
    (1๔) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง  
(Active Learning)  
    (๑๕) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา   
   (๑๖) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  
(IS: Independent Study)  
   (๑๗) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศส่ิงแวดล้อม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารง  
ชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข   
   ตัวชี้วัด   
   (1) ร้อยละของผู้เรียน มIีD plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด  
   (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย  
   (4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
  ประเด็นกลยุทธ์ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ตัวชี้วัด    
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(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)   
   (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global  
Goals for Sustainable Development) 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๖  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   ตัวชี้วัด  
   (1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ  
   (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ 
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
   (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยีเป็นต้น 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๗  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต   
   ตัวชี้วัด   
   (1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform   
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

 นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  เป้าประสงค ์
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิต
และพัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
   ตัวชี้วัด  
   (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
   (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี  
   (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๒  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   ตัวชี้วัด  
   (1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๓ น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกประเภทท้ังระบบ  
   ตัวชี้วัด  
   (1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  
   (2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
   (3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 

 นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
  เป้าประสงค ์
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
เสมอกัน และลดความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา  
  ประเดน็กลยุทธ์ ๑ ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี    

ตัวชี้วัด    
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา    
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน    
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ การแนะแนว   

ท่ีมีประสิทธิภาพ    
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น ามาใช้ในการวางแผน   

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ประเด็นกลยุทธ์ ๒ ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตาม  
บริบทของพื้นท่ี เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
   ตัวชี้วัด   
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา   
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
  ประเด็นกลยุทธ์ ๓  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   ตัวชี้วัด  
   (1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ  
   (2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการ
ท่ีตอบสนองส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ  
   (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา แบบเรียนรวม 

  ประเด็นกลยุทธ์ ๔  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ  



หน้า  46 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 

 

   ตัวชี้วัด  
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรงอย่าง
เหมาะสม  
   (2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   (3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัด  
   (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
   (2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค ์
  สถานศึกษาและหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
   ตัวชี้วัด  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ส่วนราชการท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
   (2) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
   (3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
  (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี 
ส่วนร่วมบริหาร จัดการศึกษา  
   ตัวชี้วัด  

(๑) ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ประเด็นกลยุทธ์ ๓  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจาย 
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี  
   ตัวชี้วัด  
   (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
   (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจท้ังระบบ  
   (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ   
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   (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล   
   (5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง   
   (6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  ประเด็นกลยุทธ์ ๔  ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง 
เหมาะสม เพียงพอ  
   ตัวชี้วัด   
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรง  
อย่างเหมาะสม   
   (2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู ้อย่าง 
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   (3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  ประเด็นกลยุทธ์ ๕  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ 
เช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ  
ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ จัดการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ 
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-256๔ 
ั วิสัยทัศน์ 

“ เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” 
  พันธกิจด้านสังคม  
   ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

๒. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง 
๓. ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและท่ีมีหลักประกันการด ารงชีวิตท่ีมั่นคง 
๔. ส่งเสริมการใช้หลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคล่ือนสังคม  
๕. ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาชีพ มีรายได้และ

หลักประกันท่ีมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ขับเคล่ือนไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวและบริการ  
2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ตัวชี้วัดด้านสังคมั(การศึกษา) 
  ๑. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ  โดยวัดจากคะแนน O-Net  ร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวนนักเรียนท่ีมีค่าคะแนนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
  ๒. ร้อยละ ๒๐ ของผู้ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓. คนพิการในวัยเรียน (๓ – ๑๘ ปี)  ได้รับบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
 
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

วิสัยทัศน ์ 
“มุ่งพฒันาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความเสมอภาค  รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  อาเซียนและ

จีนตอนใต้” 
 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่สากล 

  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อาเซียนและจีนตอนใต้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผลเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ผลิต  และพัฒนาก าลังคน  ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัด

และเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา  การเรียนรู้อย่างท่ัวถึง  มี

คุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
๒. มีครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
๓. มีก าลังรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. เกิดองค์ความรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างยั่งยืน 
๖. มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
วิสัยทศัน์ (Vision)  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 22   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  มุ่งสู่การเป็นองค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ1  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจ
พอเพียง2 

พนัธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและ 

ก้าวทันอาเซียน 
     2. สร้างโอกาส  ลดความเหล่ือมล้ า  ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
      3. พัฒนาครู บุคลากรทางศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
        4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategy Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 

ของชาติ  และรองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างโอกาส  ลดความเหล่ือมล้ า  และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้  เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม  เสมอภาค  เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

และเป็นมืออาชีพ  

                                                 
1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข          ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นครูมืออาชีพปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพและมีผลงานเชิงประจักษ์      สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายในและภายนอก    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผ่านมาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
2 การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ (ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ   
ความรอบคอบน าความรู้มาพิจารณาให้เชื่อมโยงและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน  ใช้
สติปัญญา) 
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4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
 

ค่านิยม (Values)  
F-U-N = เป็นสุข สนุกสนาน Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู ้
    Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
    Noble-minded  =  พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ
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6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑-256๔ 
 
วิสัยทศัน์ (Vision)  
 คุณธรรมัน าความรู้ัเชิดชูวัฒนธรรมัน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงัเคียงคู่วิถีไทยัก้าวไกลสู่สากล 

พนัธกิจ (Mission) 
 

๑. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม น าความรู้ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ 
 ๔. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน  
4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
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ส่วนที ่4 
กลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  เพื่อเป็นแนวทาง 
หรือวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้   ดังนี้  
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      และส่ิงแวดล้อม  
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร   
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียน 
 ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
4.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

100 100 100 100 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

95 96 97 98 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

97 98 99 100 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น      
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

85 92 95 98 

 1.7 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 ๖. โครงการบ้านข่าพิทยาคมสร้างคนดีด้วย
วิถีลูกเสือ 
๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกีฬา 1.8 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
100 100 100 100 

1.9 ร้อยละของผู้เรียนท่ียอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 

1.10 ร้อยละของผู้เรียนท่ีตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

 1.11 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว ผ่าน
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียน 
 ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4.โครงการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.12 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

95 97 98 100 

1.13 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

90 92 95 98 

1.14 ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

82 87 90 100 

 1.15 ร้อยละของผู้เรียนท่ีสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผ่าน
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

92 95 98 100 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียน 
 ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร   
1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.16 ร้อยละของผู้เรียนท่ีน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

82 88 95 100 

1.17 ร้อยละของผู้เรียนท่ีก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

82 90 95 98 

1.18 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

85 90 95 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

 1.19 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละ
กลุ่มสาระเฉล่ียตามเกณฑ์ 

85 90 92 95 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียน 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียน 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 กลุ่ม
สาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.20 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

87 90 95 100 

1.21 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

92 95 98 100 

1.22 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 

62 70 75 85 

 1.23 ร้อยละของผู้เรียนท่ีวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

88 92 95 98 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียน 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 กลุ่ม
สาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. กิจกรรมแนะแนว  
3. กิจกรรม To be Number one 

1.24 ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพฒันา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

100 100 100 100 

1.25 ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

100 100 100 100 

1.26 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

100 100 100 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

2. ครูปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.1 ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระ 
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 

2.2 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

82 90 95 98 

2.3 ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปัญญา 

80 85 90 95 

2.4 ร้อยละของครูที่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

92 95 98 100 

2.5 ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

87 92 95 98 

2.6 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

100 100 100 100 

2.7 ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

87 90 95 100 

2.8 ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

2.9 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

100 100 100 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

3. การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน  

2.10 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ท่ีมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระ  
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๔. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๕. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การประชุมผู้ปกครองกรณีนักเรียนมี
ปัญหาทางการเรียนและความประพฤติ 

2.11 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ท่ีใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการ และการจัดการ   

100 100 100 100 

2.12 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร  สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

100 100 100 100 

2.13 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร มีการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

100 100 100 100 

2.14 ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

100 100 100 100 

2.15 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ท่ีมีการให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ และเต็มเวลา 

100 100 100 100 

 3.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

100 100 100 100 ๗. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๘. การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน 
๙. สภานักเรียน 3.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีก ากับติดตาม 

ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

100 100 100 100 

3.3 ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชน ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

100 100 100 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

 3.4 ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

90 92 95 98  

3.5 ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

80 85 90 95 

3.6 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

90 92 95 98 

3.7 ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

90 92 95 98 

3.8 ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

85 90 95 100 

3.9 ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

90 92 95 100 

4. สถานศึกษามีคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
เข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

3.10 ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก  
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลฯ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา และ อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

3.11 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

100 100 100 100 

3.12 ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

95 98 99 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

 3.13 ระดับคุณภาพของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลฯ 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาระบบงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาและแผนงาน
สารสนเทศ 
๓. โครงการบ้านข่าพิทยาคมปลอด ๐ ร มส 
 

3.14 ระดับคุณภาพของการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

3.15 ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

100 100 100 100 

3.16 ระดับความส าเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

3.17 ระดับความส าเร็จของการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

100 100 100 100 

3.18 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

100 100 100 100 

 3.19 ระดับความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา และ อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

3.20 ระดับความส าเร็จของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

85 90 95 100 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ป ี๖๒ ปี 6๓ ปี 6๔ 

 3.21 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา และ อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 

3.22 ระดับคุณภาพของการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

 3.23 ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

100 100 100 100 ระบุล าดับและช่ือกลยุทธ์ระดับองค์กร  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา และ อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 
ระบโุครงการท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร  
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นศูนย์การปลอด 
๐ ร มส 
๔. การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมโดย
กระบวนการลูกเสือ 

3.24 ระดับคุณภาพของการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100 100 100 100 
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ส่วนที ่5 
การติดตาม ประเมินผล 
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แนวทางการตดิตามัตรวจสอบและประเมินผล 

 
  การขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๒  เป็นไปตามทิศทางท่ีต้ังไว้  
เกิดผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า 
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะ
น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงการ/กิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  ๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปี
แรกของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปี พ.ศ. 256๓ ท้ังนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมท้ัง
ทบทวนกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  
  ๒.๓ การประเมินผลเมือ่ส้ินสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อส้ินสุดปี พ.ศ. 25๖๔ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

ท่ี 55/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
----------------------------------- 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดในมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

เพื่อให้การจัดท าแผนดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ส าเร็จเรียบร้อย  โรงเรียนแต่งต้ังคณะครู บุคลากร
และเจ้าหน้าท่ี ด าเนินการดังนี้ 
 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ    
1.๑ นายนิมิต  ทีสุกะ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

 1.2 ว่าท่ีพันตรีวิเชียร  อุส่าห์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมทุกท่าน  กรรมการ 

1.4 นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
1.5 นายภาณุลักษณ์ มังคละคีรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.6 นางพรรณี ฤๅชากูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
1.7 นางนิยม บุญมีทองอยู ่ หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.8 นายรณยุทธ แก้วฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ   กรรมการ 
1.9 นางรุ่งทิวา  กันปัญญา หัวหน้างานแผนงานฯ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและเสนอทิศทางการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ 
 

๒.คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน   
2.1 ว่าท่ีพันตรีวิเชียร  อุส่าห์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.2 นางพรรณี ฤๅชากูล  หัวหน้าคณะท างานฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
2.๓ นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร หัวหน้าคณะท างานฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
2.๔ นายภาณุลักษณ์ มังคละคีรี หัวหน้าคณะท างานฝ่ายบุคคล  กรรมการ 
2.๕ นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย หัวหน้าคณะท างานฝ่ายงบประมาณ กรรมการ 
2.๖ นางนิยม  บุญมีทองอยู ่ หัวหน้าคณะท างานฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.๗ นางสาวจินณ์นิภา เกษมสินธุ์ ครู                  กรรมการและเลขานุการ 
2.๘ นางรุ่งทิวา กันปัญญา ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ร่วมวางแผน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนบา้นข่า 
พิทยาคม ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตามแนวทาง SWOT Analysis โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์
ภายนอกท่ีเรียกว่า  C –PEST ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก 7Ss ( McKinsey) และ TWOS Matrix 
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 ๒. ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนระยะปานกลาง ๓ ปี      
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)            
 ๓. ร่วมพิจารณาเห็นชอบการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 
(งบเรียนฟรี ๑๕ ปี) และงบประมาณอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามพันธกิจ จ าเป็นใน
กรอบวงเงินและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

๕. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๒  เป็นรูปเล่มและน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯต่อไป 

๖. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะอนุกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
     ๓.๑. อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
          3.๑.1 นางพรรณี ฤๅชากูล      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
          3.1.๒ นายภาณุลักษณ์ มังคละคีรี     หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ    รองประธานกรรมการ 
          3.1.๓ นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย      กรรมการ 
          3.1.๔ นางสาวดวงพร  สุธรรม  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ        กรรมการ 
          3.1.5 นางสาวขนิษฐา  เส     หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
          3.1.๖ นางรุ่งทิวา  กันปัญญา   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
          3.1.๗ นายทศพล  ฤาชากูล    หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ    กรรมการ 
          3.1.๘ นางสาวพนิดา  เดชโฮม       งานทะเบียน/สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
          3.1.๙ นางสาววารุณี  ทองน้อย งานวัดผลประเมินผล            กรรมการ                           
          3.1.1๐ นางรจนา  ขันทะชา  หัวหน้างานแนะแนว     กรรมการ 
          3.1.๑๑ นายนิวัตร ขันทะชา     งานวัดผลฯ/คณิตศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ           
          3.1.๑๒ นางรวยรินทร์ ศรีนาแพง  งานธุรการฝ่ายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ๓.๒. อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน 
3.2.๑ นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
3.2.๒ นางนิยม  บุญมีทองอยู ่  หัวหน้างานกิจการนักเรียน    รองประธานกรรมการ 
3.2.๓ นางสุคนธ์ทิพย์ บัณฑิโต  งานพัฒนาสารสนเทศ/เทคโนโลยีฯ    กรรมการ 
3.2.๔ นายทศพล ฤๅชากูล  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมการ 
3.2.๕ นายปณัติพล  อังครุฑ  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี       กรรมการ 
3.2.๖ นายวิษณุ  เสนจันตะ  งานส่งเสริมคุณธรรมฯ     กรรมการ 
3.2.๗ นางสาวสุภาพร  เพชรโคตร  งานสภานักเรียน/เลขางานกิจการ กรรมการและเลขานุการ 
3.2.8 นางสาวจุฑารัตน์  นิลชัย  งานส่งเสริมคุณธรรมฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     ๓.๓. อนุกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล 
 3.3.๑ นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล    ประธานกรรมการ 

3.3.๒ นางสาวขนิษฐา เส    งานวางแผนอัตราก าลังฯ     กรรมการ  
 3.3.๓ นายอภิวัฒน์  โกมาลย์  งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร    กรรมการและเลขานุการ 
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     ๓.๔. อนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 3.4.๑ นายรณยุทธ   แก้วฝ่าย      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     ประธานกรรมการ 
 3.4.๒ นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์   งานการเงิน              กรรมการ  
 ๓.4.3 นางรุ่งทิวา  กันปัญญา          หัวหน้างานแผนงาน     กรรมการ    
 3.๔.4 นางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. เป็นคณะท างานระดมสมองในการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตามแนวทาง SWOT Analysis  โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายนอก C –PEST และ
การวิเคราะห์ภายในหลัก 7Ss ( McKinsey) และ TWOS Matrix 
 ๒. เป็นคณะท างานร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนระยะ
ปานกลาง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
 ๓. เป็นคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๔. เป็นคณะท างานเขียนงาน/โครงการปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ตามพันธกิจ
จ าเป็น    ในกรอบวงเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

๕. ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

๖. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง 
 4.๑ นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   ประธานกรรมการ 

4.๒ นางรุ่งทิวา  กันปัญญา  หัวหน้างานแผนงาน  รองประธานกรรมการ 
4.๓ นายมิตร  ขันทะชา   นักปูนช้ัน ๓   กรรมการ 
4.๔ นายชัยวัฒน์  คะลีล้วน  นักปูนช้ัน ๓   กรรมการ 
4.๕ นายประเสริฐ  อุดานนท์  นักปูนช้ัน ๓   กรรมการ 
4.๖ นายปณัติพล  อังครุฑ  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัดสถานท่ีการอบรมฯ อุปกรณ์เครื่องเสียง และส่ืออุปกรณ์ต่างๆ            
ท่ีสนับสนุนการอบรมฯ ให้สะดวกและมีคุณภาพ 
 ๒. ติดต้ังเครื่องเสียง และติดต่อประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพื่ออ านวยการในการอบรมฯให้ด าเนิน
เป็นไปตามข้ันตอนด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ๓. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 5.๑ นางนิยม   บุญมีทองอยู่      หัวหน้างานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 5.๒ นางสาวดวงพร  สุธรรม  ครู    รองประธานกรรมการ 
 5.๓ นางสาวพนิดา   เดชโฮม  ครู    กรรมการ 
 5.๔ นางสาวจุฑารัตน์  นิลชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 5.๕ นางนิลาวัลย์  แก้งเมืองน้อย  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ  

5.๖ นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
5.๗ นางศศิมณี  วิเศษ    ครูธุรการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า  68 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – 256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๒ 
 

หน้าที่ ๑. วางแผนการเตรียมอาหารว่าง น้ าด่ืมให้เพียงพอต่อคณะผู้ร่วมอบรมฯ 
๒. วางแผนจัดเตรียมอาหารกลางวัน จ านวน ๓ มื้อ ให้เพียงพอต่อคณะผู้ร่วมอบรมฯ 
๓. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
 6.๑ นางพรรณี  ฤาชากูล   หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายวิษณุ  เสนจันตะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

6.๓ นางรุ่งทิวา  กันปัญญา  ครู        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  

๑. วางแผนศึกษาก าหนดการขั้นตอนการเปิดการอบรมฯการด าเนินการอบรมฯและพิธีปิดการอบรมฯ            
ให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานผู้เข้าอบรมฯ และด าเนินการอบรมฯตามล าดับขั้นตอนให้เป็นไปตามก าหนดเวลาระหว่าง          
วันท่ี ๒๑ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ ให้ราบรื่น 

๓.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการประเมินผลและบันทึกภาพ 
 7.๑ นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย    หัวหน้างานแผนงาน  ประธานกรรมการ 
 7.๒ นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์    ครู    รองประธานกรรมการ 

7.๓ นายนิวัตร  ขันทะชา       ครู     กรรมการ    
7.๔ นางสุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต    ครู    กรรมการ 
7.๕ นางรุ่งทิวา   กันปัญญา  หัวหน้างานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. วางแผนออกแบบการลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมฯ การบันทึกภาพกิจกรรม และออกแบบประเมินผล       
การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ปีการศึกษา 
๒๕๖๒     ให้ครอบคลุมตามภารกิจทุกๆ ด้าน 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีรับลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมฯ การบันทึกภาพกิจกรรม และแจกแบบประเมินผลการ
ด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานให้กับผู้เข้าอบรมฯ พร้อมสรุปผลเป็นสารสนเทศ มี
ภาพประกอบเสนอผู้บริหารต่อไป 

๓. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
เสียสละ   อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและทางราชการอย่างเต็มท่ี เต็มเวลา และเต็มความสามารถของ
ตนเอง  
  

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ว่าท่ี พ.ต. 
(วิเชียร  อุส่าห์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๒-256๔ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

------------------------------------------------------------- 

         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 25๖๒-256๔ ของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ผลักดันแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  
       จึงขอขอบคุณคณะท างานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25๖๒-256๔ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ทุกท่าน 

 

   (ลงช่ือ) ..................................................... 
                        ( นายนิมิต  ทีสุกะ) 

                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


