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 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา  
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสังคม และวัฒนธรรม  ปัจจัย 
ด้านเทคโนโลยี  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  รวมทั้งนโยบายระดับสูงขึ้นไป   
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร และนโยบายของโรงเรียน ผลผลิต 
และการบริการของโรงเรียน บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และบริบททุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  โดยเฉพาะจากข้อมูลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. เพ่ือส ารวจจุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีลักษณะที่เรียกว่า  (Question  
Marks)    หมายความว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเอ้ือมากกว่าเป็นอุปสรรค  ภายในโรงเรียนยังต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขบางส่วน  เพื่อจะให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพโรงเรียนดังกล่าวได้น ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  กลยุทธ์
ระดับแผนงาน และโครงการ/ กิจกรรมที่จะเสริมสร้างให้แผนกลยุทธ์ประสบความส าเร็จสูงสุด   
 โรงเรียนหวังว่าแผนกลยุทธ์โรงเรียนเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
เพ่ือให้การพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อไป 
 
 
 
                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
           พฤษภาคม  2563 
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บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล   
จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านหนองตะแบก   
ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170  โทร.0-5594-0628   
โทรสาร 0-5594-0627  E-mail. Krainai@yahoo.com    Website : knr.ac.th  
 มีเขตพ้ืนที่บริการ 15 หมู่บ้าน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านวังขวัญ  
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ  โรงเรียนป่าสัก
โรงเรียนวัดเสาหิน  และโรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 
 

2.  ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2531   
โดยปี พ.ศ.  2528  เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน
บ้านหนองบัว  สปอ. กงไกรลาศ  สปจ. สุโขทัย  เป็นสถานที่เรียน  ให้คณะครูของโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปี พ.ศ. 2530  กรมสามัญศึกษา  ประกาศให้เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
โดยยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองบัว  เป็นสถานที่เรียนเหมือนเดิม  และเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรครูให้  จ านวน 6 อัตรา 
 ปี พ.ศ. 2531  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนไกรในวิทยาคม  และได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  รายการ
ละ 1 หลัง  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  บริษัทไทยแซลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ ากัด  จ านวน 20 
ไร่  และประชาชนบริจาคอีก 15 ไร่  และเนื่องจากปี พ.ศ. 2531  รัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นเพ่ือ
เฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงครองราชย์ยืนนานกว่า
กษัตริย์ทุก ๆพระองค์  และกรมสามัญศึกษา  ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก”  ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  KraiNai  Wittayakhom  Rachamangkhalaphisek  โรงเรียนจัด
แผนชั้นเรียน 1-1-1/0-0-0  รวม 3 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 43-34-28/0-0-0  รวมนักเรียน 105 คน  
ครู 7 คน  นักการภารโรง 1 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-1-1/0-0-0  รวม 4 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
65-34-31/0-0-0  รวมนักเรียน 130 คน  ครู 10 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กรมสามัญศึกษา  (ค.อมต.สศ.)  รุ่นที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชัน้เรียน 2-2-1/0-0-0  รวม 5 ห้องเรียน   
มีนักเรียน 78-62-32/0-0-0  รวมนักเรียน 172 คน  ครู 12 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต   
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คงรักษา เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
87-74-58/0-0-0  รวมนักเรียน 219 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนเข้าโครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ  ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการเป็นเงิน 100,000 บาท  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 77-70-58/0-0-0  รวมนักเรียน 205 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  
 มีนายสมจิต  คงรักษา เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
83-61-67/0-0-0  รวมนักเรียน 211 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
  ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-2-2/0-0-0  รวม 7 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
112-81-82/0-0-0  รวมนักเรียน 275 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนเข้าโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สังคม  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 101-87-75/0-0-0   
รวมนักเรียน 263 คน  ครู 16 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 
116-83-82/0-0-0  รวมนักเรียน 281 คน  ครู 15 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
 เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/1-0-0  รวม 9 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 110-106-83/29-0-0  รวมนักเรียน 328 คน  ครู 14 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 
ลูกจ้างประจ า 4 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/1-1-0  รวม 11 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 124-107-97/40-28-0  รวมนักเรียน 396 คน  ครู 14 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 
ลูกจ้างประจ า 4 คน  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The  International  
Standard  School  Project : ISSP)  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2542  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-1-1  รวม 13 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 110-116-92/65-40-25  รวมนักเรียน 448 คน  ครู 15 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  
ลูกจ้างประจ า 4 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2543  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-1  รวม 14 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 93-104-117/71-63-37  รวมนักเรียน 485 คน  ครู 16 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  
ลูกจ้างประจ า  4 คน  นายอดิศักดิ์  ไทยแท้  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
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 ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 113-86-100/88-70-59  รวมนักเรียน 516 คน  ครู 17 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  
ลูกจ้างประจ า 4 คน  นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน 82-78-95/72-72-42  รวมนักเรียน 441 คน  ครู 22 คน  ครูผู้ช่วย 1 คน  พนักงาน
ราชการ  3  คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ลูกจ้างประจ า 4 คน  นายเรืองวิทย์  
ปรากฎวงษ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  นางบุญมา  สุยะลังกา  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปี พ.ศ. 2556  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน 78-75-70/54-51-62  รวมนักเรียน 390 คน  ครู 20 คน  พนักงานราชการ  3  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  2  คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  นายอ านวย  บูรณะไทย 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  นางอฑิภา  วรากรเจริญ  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน    
 ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบันโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-3  รวม 16 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 84-84-85/60-52-47  รวมนักเรียน 412 คน  ครู 24 คน  พนักงานราชการ 2 คน   
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  ลูกจ้างประจ า 1 คน  นายไพบูลย์  พวงเงิน  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายประสพ  แก้วบังเกิด  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน   
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3.  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน 
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากร 

 
ที ่

 
ครูและบุคลากร 

 
ชาย 

 
หญิง 

วุฒิการศึกษา  
รวม สูงกว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ต่ ากว่า ป.ตรี 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2 - 2 - - 2 
2 ครูผู้สอน 7 17 7 17 - 24 
3 พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 2 
4 ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 1 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 - 4 1 5 
 รวมทั้งสิ้น 18 18 9 23 2 34 

 

 2)  แผนการจัดชั้นเรียนและนักเรียนปีการศึกษา  2563-2565 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

หมายเหตุ 
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 73 3 80 3 80  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 84 3 73 3 80  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 84 3 84 3 73  
     รวม ม.ต้น 9 241 9 237 9 233  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 60 2 70 2 80  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 60 3 60 2 70  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 52 2 60 3 60  

รวม ม.ปลาย 6 172 6 190 6 210  
รวมทั้งสิ้น 15 413 15 427 15 443  

 
         
 3)  ประมาณการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2563-2565 

ประเภทเงิน ปีการศึกษา   
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

1. เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 1,497,100 1,551,500 1,613,500 
2. เงินนอกงบประมาณ  (ระดมทรัพยากร) 50,000 50,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 1,547,100 1,601,500 1,663,500 
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4)  ข้อมูลแสดงอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ ประเภทอาคาร 
ปีท่ี

ก่อสร้าง 
จ านวน
หน่วย 

พื้นที่ 
ก×ย 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ประเภท
เงิน 

1 อาคารชั่วคราว ชค. 104/27 2531 2 ห้อง 10×32 448,000 งปม. 
2 อาคารเรยีน  108ล/30 2532 8 ห้อง 10×66.9 2,510,000 งปม. 
3 อาคารเรยีน  108ล/30 2538 8 ห้อง 10×66.9 3,989,000 งปม. 
4 อาคารเรยีน  กึ่งถาวร 2545 6 ห้อง 8×48 1,079,000 งปม. 
5 โรงฝึกงาน  102/27 2536 2 ห้อง 10×32 1,500,000 งปม. 
6 โรงอาหาร  300  ที่น่ัง 2545 1 หลัง 16×25 1,940,000 งปม. 
7 บ้านพักครู  205/26 2531 5 ห้อง 6.4×8 312,000 งปม. 
8 บ้านพักครู  203/37 2532 3 ห้อง 7×8 229,000 งปม. 
9 บ้านพักครู  203/27 2534 3 ห้อง 7×8 356,000 งปม. 
10 บ้านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห้อง 5×13 292,750 งปม. 
11 บ้านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห้อง 5×13 292,500 งปม. 
12 ส้วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2531 6 ท่ีนั่ง  90,000 งปม. 
13 ส้วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2532 6 ท่ีนั่ง  100,000 งปม. 
14 ส้วมมาตรฐาน  6 ที ่ 2546 6 ท่ีนั่ง  188,500 งปม. 
15 ส้วม  4 ท่ีนั่ง  2 ห้องน้ า 2550 4 ท่ีนั่ง  อบต.สรา้งเอง อบต.ไกรใน  
16 สวนสุขภาพ 2551 1 แห่ง  อบต.สรา้งเอง อบต.ไกรใน  
17 บ่อน้ า/บ่อเลีย้งปลา 2531 1 แห่ง 4.6×82.5×6  บริจาค 
18 สนามบาสเกตบอล 2531 1 แห่ง 14×27 75,000 บริจาค 
19 สนามฟุตบอล 2545 1 แห่ง 90×120 กกท.ด าเนินการ กกท. 
20 สนามคอนกรตี 2551 1 แห่ง 14×27 50,000 บริจาค 
21 รั้วคอนกรีตบล็อก 2552  ย 630  ส 2 250,000 บริจาค 
22 รั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง 2552  ย 300  ส 2 995,100 งปม. 
23 ถนนลาดยาง 2544 1 เส้น 4×310×0.10 อบจ.ด าเนินการ อบจ.สุโขทัย 
24 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2533 3 ถัง ส 5.5  งปม. 
25 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2536 3 ถัง ส 5.5  งปม. 
26 ถังเก็บน้ า หอถังประปา แบบ 9/9 2537  ส 12 401,000 งปม. 
27 อาคารพยาบาล 2544 1 หลัง 6×8  บริจาค 
28 ร้านสหกรณ ์ 2545 1 หลัง 4×6   
29 วิหารพระนาคปรก 2552 1 หลัง 8×13 300,000 บริจาค 
30 สนามกีฬาฟุตซอล 2557 1 สนาม 17×27 1,319,000 อบจ.สุโขทัย 
31 อาคารหอประชุม 2558 1 หลัง 27×43×11 6,462,000 งปม. 
32 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว ชค104/27 2560 2 ห้อง 10×32 929,000 งปม. 
33 รางระบายน้ ารูปตัว V 2561 1 แห่ง 183 เมตร 238,000 งปม. 
34 หลังคาคลมุทางเดิน 2561 1 แห่ง 145.5 เมตร 453,626 งปม. 
35 ห้องน้ าอาคารช่ัวคราว ชค104/27 2561 4 ที่น่ัง 3.50×8 311,574.7 งปม. 
36 ถนนคอนกรีต 2563    งปม. 
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4. ลักษณะชุมชน 
       1)  สภาพทั่วไปของชุมชน 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอาศัยอยู่รวมกัน  ประกอบอาชีพสืบทอดจากพ่อ
แม่  คืออาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  ฐานะค่อนข้างยากจน  เนื่องจาก
การประกอบอาชีพ  และชีวิตความเป็นอยู่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ  ท าให้ประชาชนต้องออกจาก
ท้องถิ่นของตน  ไปท างานหารายได้ให้กับครอบครัวในท้องถิ่นอ่ืน หรือต่างจังหวัด และต่างประเทศ  
นักเรียนส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่สูงอายุ  ที่มีช่องว่างระหว่างวัยกันมาก  อีกทั้งอัตราการ 
หย่าร้างหรือการแยกทางกันมีสูงมาก  ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นส่งผลกระทบมาถึงนักเรียนขาดความรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัว  กลายเป็นปัญหาทางสังคมตามมา 
       ต าบลไกรในตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ    
กงไกรลาศ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 59.37 ตารางกิโลเมตร (37,106.25 ไร่) มีจ านวน
หมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 2 บ้านโฉงต้นเหง้า หมู่ 3 บ้านหนอง
ตะแบก หมู่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ 5 บ้านหนองนาเสถียร หมู่ 6 บ้านป่ามะม่วง หมู่ 7 บ้านวังขวัญ หมู่ 8 
บ้านหนองกาสลัก หมู่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 11 บ้านหนองเสาเถียรใต้     
หมู ่12 บ้านหนองเทโพ หมู่ 13 บ้านบึงบอน หมู่ 14 บ้านแปลงกุ หมู่ 15 บ้านหนองตะแบกใต้ 

2) เขตพื้นที่ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต้   ติดกับ ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 

  3) 

จ านวนประชากรใน ต าบลไกรใน 

  จ านวนหลังคาเรือน : 2,222 
หลังคา
เรือน 

    

  จ านวนประชากร : 8,016 คน   จ านวนผู้สูงอายุ : 1,119 คน 

  
จ านวนเด็กแรกเกิด ถึง 
6 ปี : 

596 คน   
จ านวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรัง : 

377 คน 

  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ : 91 คน   
จ านวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเอง
ไม่ได้ : 

37 คน 

  
จ านวนสตรีอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป : 

2,336 คน   จ านวนผู้พิการ : 219 คน 
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บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัว องค์การบริหารต าบลไกรใน 
 4)  การศึกษาผู้ปกครอง 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  95 
 5)  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
           ข้าราชการร้อยละ 1   ค้าขายร้อยละ 11   เกษตรกรร้อยละ 83   และรับจ้างร้อยละ  5 
                 6)  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
                      ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100 
                7)  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อปี 
                       100,000 บาท/ปี 
       8)  จ านวนคนต่อครอบครัว 
                       4  คน   

5. ตราสัญลักษณ์   สีประจ าโรงเรียน  คติพจน์  ค าขวัญ / ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและ   
   เป้าประสงค์ 

   1)  ตราสัญลักษณ์ 
                        อักษรย่อพระปรมาภิไธย  ภปร.  และพระมหาพิชัยมงกุฎ 

  

 

      2)  สีประจ าโรงเรียน 
                 น้ าเงิน   -  เหลือง 
 น้ าเงิน    หมายถึง  สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เหลือง   หมายถึง  สีประจ าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   
                                  ซึ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียน 

          3)  คติพจน์ 
       ปญฺญา  ว  ชเนน  เสยฺโย 

                          ปัญญาที่เที่ยงประเสริฐกว่าทรัพย์ 

           4)   ค าขวัญ / ปรัชญาของโรงเรียน 
           รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
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บทที่  2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

1. ศาสตร์พระราชา “ต าราแห่งชีวิต” 
       “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการ 
ทรงงาน  ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ 
     23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้วยัง
ทรงเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานา
ประเทศอีกด้วย  ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความ
น่าสนใจที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างยิ่ง  ดังนี้ 
 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  
     ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น  ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
 2. ระเบิดจากภายใน 
     จะท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน  ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากท า  ไม่ใช่การสั่งให้ท า  คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้  ในการท างานนั้นอาจจะ
ต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง  เพ่ือนร่วมงาน  หรือคนในทีมเสียก่อน  เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและ
วิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
     ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ  แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น  ควรมองในสิ่งที่คนมักจะ
มองข้าม  แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆเสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อย ๆขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือ
ท าจากจดุเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด  งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท า
ให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
     เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน  เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป     
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย...  ในหลวงรัชกาลที่ 
9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่  สุขภาพสาธารณสุข  จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ  อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้
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พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้น
ทีสู่งขึ้นโดยล าดับต่อไป...  พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517  
 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
     การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น  ว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน  “การ
พัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ
นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวม 
     ใช้วธิีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม  คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร  ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
     เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด
กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ท าอะไรไม่ได้เลย  สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
     ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง  หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า  “...ให้
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...” 
 9. ท าให้ง่าย 
    ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้
โดยง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
 10. การมีส่วนร่วม 
      ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น  “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์      
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยดึประโยชน์ส่วนรวม 
      ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 
“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครก็
บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร  ขอให้คิดว่า
คนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่
จะอาศัยได้...” 
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 12. บริการที่จุดเดียว 
       ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์การพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้
หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One  Stop  Service”  โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคี และการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
      ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวา  
ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกป่าในใจคน 
      การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่ง
ที่จะท า...  “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
      หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ 
“การเสียสละ”  เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร  คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป  แล้วขั้นต่อไปก็คือ  การพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
      ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้
ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร 
และชุมชน 
 20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
      ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า
ผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
      ท างานต้องมีความสุขด้วย  ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้  แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะ
ชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการ
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ได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท าได้ “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 
 22. ความเพียร 
      การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม  ต้องอาศัยความอดทนและความ
มุ่งม่ัน  ดังเช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
        รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
      รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 ...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ  ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ 
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่
ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก... 
 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 
 ...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอ
ในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอัน
นี้     มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่
เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน... 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธนัวาคม 2542 
 ...โครงการต่าง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่  ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้
ที่ดิน 15 ไร่และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คน
ไม่เข้าใจกิจการใหญ่ ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน... 
 ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได้ 
200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน    
เลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Seif-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด
คือเป็น Seif-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้
ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มี
ไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังไส่เนคไท
เวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป 
 

3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
      2) ยึดมั่นในศาสนา 
      3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
    1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
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        2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม 
    3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
    1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
    2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนท างาน และมีงานท า 
               ในที่สุด 
    3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
    1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
    2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
               เป็นพลเมืองดี 
    3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
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  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลงตามเป้าหมาย 
 
 

6. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
 ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562  นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้ 
 8.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
       8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธ์ใหม่ 
  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริง เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงระบบดึงดูด การคัดเลือกการ
ผลิตและพัฒนาครู  ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
  8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัด
ผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียน โดยลดภาระงาน
ทีไ่ม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อ
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการด าเนินระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
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การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา จัดระบบพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพทางการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็น
กรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  8.6.4 พัฒนาอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
  8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 8.7 จัดท าระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อม
ทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพ่ือให้สามารถเรียนข้ามสาขาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ
หลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
 นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
           โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุก
ต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิง
สังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
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8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1. จัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
      2. จัดการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานท า เช่นทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 
9. นโยบายของ คสช. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสขอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

10. นโยบายส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580        
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

11. ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แนวทางการท างาน  เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ  ดังนี้ 

1. Hit  the  Point  ฉีกปัญหาให้ขาด  ตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
2. Dynamic  ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา 
3. Lively  ท างานแบบมีชีวิตจิตใจ 

 

12. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
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                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ 
     ในชีวิตได ้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
     เรียนรู ้

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง   จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
สนองต่อกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะโรงเรียนได้ก าหนดแผนกลยุทธ์  ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  
 การก าหนดแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน      ยังได้ศึกษาจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา  สมศ. (องค์การมหาชน) ที่ประเมินคุณภาพโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ระหว่าง
วันที่ 6 - 8  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2554  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  กลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสรุปผลการประเมินดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.63 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                    ที่พึงประสงค์ 

10.00 9.10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 7.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.55 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.70 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.29 ด ี
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบท่ีสาม 
          จุดเด่น 
  1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ  อย่างเหมาะสม  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  และสถานศึกษามีผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  2)  ผู้บริหาร  มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการ
บริหารจัดการตามบทบาท  หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  และมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความยั่งยืนและต่อเนื่องของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
  3)  ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์
หลักสูตร  มีและใช้แผนการจัดการเรียนเรียนรู้  มีการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  และมีการศึกษาค้นคว้า  
วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4)  สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีประสิทธิผลของ
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับสถานศึกษาที่ชัดเจน
และพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร   
มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  และการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการบริหารจัดการตามบทบาท  
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  และมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมทั้งมี
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1)  ผู้เรียนยังไม่โดดเด่นด้านคิดเป็นท าเป็น  และการปรับตัวเข้าสังคม  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของชั้น  ม.3  และชั้นม.6  ยังค่อนข้างต่ าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ 
  2)  ผู้บริหารยังไม่เด่นชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษาในหลายๆ ด้าน  เช่น  การประสานร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา เละองค์กร
อ่ืนๆ  การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงและมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน   การประสานงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่งตั้งที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ รวมทั้งการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณการ
จัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สิน  การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  และการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  รวมทั้งในส่วนของการบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ยังไม่เด่นชัด 
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  3)  สถานศึกษายังไม่เด่นชัดในการน าผลประเมินจากการส่งเสริมพัฒนาครู  การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูและการประเมินแบบวัดผล
ประเมินผลของครูทุกคน  ไปวิเคราะห์  และสังเคราะห์  เพ่ือพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
  4)  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ยังไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ  พ.ศ. 2553 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 
  1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการเร่งรัดพัฒนาในด้านการคิดเป็นท าเป็นและการปรับตัวเข้ากับสังคม  
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น ม.3  และม.6  ที่ดีข้ึนของทุกปีการศึกษา  ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  และปรับ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ  O-NET  ให้ครอบคลุมการเรียนรู้  ทั้งความรู้  ความจ า  ความ
เข้าใจ  การน าไปไว้  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ  การประเมินค่า  ยังขาดความเข้มข้น  มีการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ 
  2.  ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
  ผู้บริหาร  ควรเร่งด าเนินการด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษาในหลาย ๆด้าน  เช่น  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์การอ่ืน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  การประสานงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งท่ีปรึกษา
และอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ  รวมทั้งการขอโอน  และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สิน  การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  และ
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  รวมทั้งในส่วนของการบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ให้เด่นชัด 
  3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรเร่งด าเนินการให้มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู  มีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูและการประเมินแบบวัดผลประเมินผลของครูทุกคนในทุก 
ภาคเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และน าผลการประเมินไปศึกษา  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพ่ือหาแนวทางและด าเนินการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
  4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ควรเร่งด าเนินการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553  
เช่น มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งมีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และมีการประเมินคุณภาพภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ฯลฯ  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปี 
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บทที ่ 3  
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Environment)   พิจารณาจาก
ปัจจัยทางด้านสังคม  ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ  อุปสรรคต่อ
การด าเนนิงานของโรงเรียน (Threats) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงความรู้และวิทยาการแขนงต่าง ๆ  
ความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจในชุมชน  ในประเทศ
และระหว่างประเทศ  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  ซึ่งหมายถึงนโยบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  พระราช
ก าหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง ความขัดแย้ง  ความรุนแรงทางการเมือง  บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์ และกลุ่มพลังทางการเมือง ซึ่งสรุปผล  ดังนี้ 
 

 1)  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส   (Opportunities)     
 สภาพพ้ืนที่โดยรอบเป็นบริเวณท่ีราบลุ่ม  ชุ่มน้ า  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  บางส่วน
ท านาได้ปีละ 2 ครั้ง  ประชาชนนิยมส่งเสริมบุตรหลานศึกษาต่อ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
และชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานดี  องค์การปกครองท้องถิ่นต าบลไกรใน  บริษัทปิโตรเลียม 
ประเทศไทยจ ากัด บริษัทราชบุรีไฟฟ้า และเจ้าอาวาสวัดหนองบัว  เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรใน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางบวกแก่โรงเรียน คือ  ชุมชนให้ความเชื่อถือ
ศักยภาพของโรงเรียน  ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี  มีการบริการ
ด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่  ร้านเสริม
สวยหนองหญ้าปล้อง  วัดทุ่งเนินพะยอม  และวัดกงไกรลาศ  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  การเล่นกลองยาว  
ดนตรีไทย  ร ามังคละ  การทอผ้า  การนวดแผนไทยกับวิถีชีวิตของคนไทย  ช่างเสริมสวย  ช่างเบอเกอรี่ 
ช่างซ่อมรถ ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการสืบสาน และ
อนุรักษ์การท าขวัญข้าวหลังจากการเก็บเก่ียวข้าวใส่ยุ้งฉาง  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  
ตามรูปแบบของสุโขทัยดั้งเดิม  และสินค้า OTOP  เช่น น้ าปลาปลาสร้อย  ขนมทองม้วน  ทองพับ  ทอง
ตัน  ขนมผิง  กล้วยทอด  กล้วยฉาบ  กล้วยตาก  มันฉาบ  เป็นต้น  การคมนาคมและการสื่อสารในชุมชน
มีความสะดวก  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลและพระราชบัญญัติการศึกษาเป็นผลดีต่อการศึกษาของ
ชุมชนอย่างดียิ่ง 
 

  2)  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค  (Theats)   
 การศึกษาของผู้ปกครอง  มีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 95  ชุมชนมีความ
อ่อนแอทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางลบแก่โรงเรียน คือ ในชุมชนมีสื่อต่าง ๆ       
บางประเภทไม่เหมาะสม  มีร้านเล่นเกม  คาราโอเกะ มีการเล่นการพนันบางประเภท  เช่น  ตีไก่  เล่น
ไฮโล  ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ท าให้ผู้ปกครองบางส่วน  มีรายได้น้อย และไม่แน่นอน   ต้องไป
ท างานรับจ้าง 
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ต่างท้องถิ่นหรือต่างจังหวัด และต่างประเทศ  ท าให้การดูแลอบรมบุตรหลานได้ไม่เต็มที่  นักเรียนต้องอยู่
กับปู่ ย่า ตา ยาย   ซึ่งเป็นคนชรา ท าให้ดูแลได้ไม่ดีเท่าท่ีควร   สภาพชุมชนในครอบครัวมีสถิติการ     
หย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยกสูง  ส่งผลกระทบต่อนักเรียน  ขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว    
มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน  ซึ่งพบว่านักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   มีภาวะโรคซึมเศร้า 
และผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า  นักเรียนบางส่วนอ่าน  เขียน  ภาษาไทยไม่คล่อง   จะเกิดผล
กระทบต่อเนื่องกับการเรียนทุกรายวิชา 
 

      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment)       
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของ
โรงเรียน    ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านโครงสร้าง  นโยบาย  เป้าหมาย  ระเบียบ
กฎเกณฑ์   จุดแข็ง  จุดอ่อนของโรงเรียนด้านการบริการและผลผลิต  ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพและ
ความสามารถของการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน  หลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน   
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านที่เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพ
บุคลากร  ซึ่งหมายถึงความเพียงพอของบุคลากร    คุณภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน   
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  หมายถึง การบริหารงบประมาณที่มีระบบ   ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  
ด้านที่เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ   ในโรงเรียนที่เอ้ือหรืออ านวยความสะดวกต่อ
การเรียน  การปฏิบัติงานของครู  มีสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  อาคาร  สถานที่  ข้อมูลสารสนเทศ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี   แหล่งเรียนรู้  แหล่งบริการต่าง ๆ  ด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารงานภายในโรงเรียน มีระบบการจัดการ  การปฏิบัติงานตามแผน  การนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล ดังนี้ 
 1)  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุด
แข็งส่งผลกระทบทางบวก  ได้แก่ 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
ความใฝ่รู้  และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการบริหาร
จัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  และการมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี 2563-2565 24 

 

 
  

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์
หลักสูตร  มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้  มีการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  และมีการศึกษาค้นคว้า  
วิจัย  เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาที่ชัดเจน  และมีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 2)  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น
จุดอ่อนที่ส่งผลกระทบทางลบ  ได้แก่ 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนยังไม่โดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และการปรับตัว
เข้ากับสังคม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น ม. 3 และ ม. 6 ยังค่อนข้างต่ าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ข้อมูล สารสนเทศ บางส่วนยังไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน   

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เด่นชัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
(Active  Learning)  
  

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553   
 

วิสัยทัศน์ 
 “ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสร้างคนดี มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Misson)     
1.  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มาตรฐานสากล   

     และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่การมีอาชีพ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและใช้แหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               และเทคโนโลยี  บนพื้นฐานความเป็นไทย   
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์  (Goal)   
 1.  ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
     2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิต  ด ารงชีวิต 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
           และใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      3.  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีในการท างาน  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
           ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      4.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
     5.  อาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
           ทั้งในและนอกสถานศึกษามีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
     6.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการ  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
 
 โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
การบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based   Management)    การจัดท าแผนกลยุทธ์
และการด าเนินงานที่เน้นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน  คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียน
การสอน   ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  ซึ่งในการก าหนดแผนกลยุทธ์ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องมาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ (Strategies) สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคนดีอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ และทักษะด้านอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาส  เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 5  ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการ 
                           ด ารงชพี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการเรียนที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
                           ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  
  ในการบริหารกลยุทธ์ที่ระบุ  ผู้บริหารเลือกใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่า “สร้างคนดี  มีอาชีพ  
บนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล” 
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6 แนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
“สร้างคนดี  มีอาชีพ  บนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล” 

 

 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ปีการศึกษา 2563-2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
และมีทักษะชีวิต 
อย่างเป็นระบบ 

 
 

ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีงานท า 

 
 

ส่งเสริมให้เครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลย ี

 
 

พัฒนาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
ยกระดับ 

การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 
นักเรียน 

ดี เก่ง มีความสุข 
 

มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
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บทที่  4 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 
    โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่ได้ให้ข้อแนะน าไว้  ต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้
จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561    
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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1.  การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
     กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีน 
     มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ 
     สุขภาพจิตที่ด ี
 
2. ส่งเสรมิการออกก าลังกาย  
    การดูกีฬา การเล่นกีฬาทั้งใน 
    โรงเรียน ร่วมกับชุมชน จัดให้ม ี
    วัสดุ อุปกรณ์การออกก าลังกาย 
    อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 
 
3. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียน 
    มีความรู้ความเข้าใจประเภท  
    โทษภัยของยาเสพติด กฎหมาย 
    หรือบทลงโทษของผู้มีความผดิ 
    ทางคดียาเสพติดประสนงานกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น ผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในการ 
    เฝ้าระวังเพื่อป้องกัน หรือร่วมกับ 
    หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
    ในการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 

1. พัฒนาการจัดแผนการเรยีนรู้  
    และกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ 
    ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกายและ 
    สุขภาพจิตที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
    มากยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสรมิการออกก าลังกาย  
    การดูกีฬา การเล่นกีฬาทั้งใน 
    โรงเรียน ร่วมกับชุมชน จัดให้ม ี
    วัสดุ อุปกรณ์การออกก าลังกาย 
    อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 
 
3. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียน 
    มีความรู้ความเข้าใจประเภท  
    โทษภัยของยาเสพติด กฎหมาย 
    หรือบทลงโทษของผู้มีความผดิ 
    ทางคดียาเสพติดประสนงานกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น ผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในการ 
    เฝ้าระวังเพื่อป้องกัน หรือร่วมกับ 
    หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
    ในการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติ 

1.  การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
     กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้  
     ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
     และสุขภาพจิตทีด่ีให้มี  
     ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสรมิการออกก าลังกาย  
     การดูกีฬา การเล่นกีฬาทั้งใน 
     โรงเรียน ร่วมกับชุมชน จนเปน็ 
     นิสัย  มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ ์
     จัดให้มีวัสดุอุปกรณ ์
     การออกก าลังกาย อย่างเพียงพอ 
     และเหมาะสม 
3. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียน 
    มีความรู้ความเข้าใจประเภท  
    โทษภัยของยาเสพติด กฎหมาย 
    หรือบทลงโทษของผู้มีความผดิ 
    ทางคดียาเสพติดประสนงานกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น ผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในการ 
   เฝ้าระวังเพื่อป้องกัน หรือร่วมกบั 
   หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
    ในการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
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  4. จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
     ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัตภิยั  
    ภัยจากธรรมชาติ  ภยัจากมนุษย์ 
    การล่อลวงท าร้ายรา่งกาย  
    การป้องกันภัยทางเพศ  การให้ 
    ความรู้กฎจราจรและการปฏิบตัิ 
    ตนตามกฎหมายจราจร 
    เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
5. จัดกิจกรรมความรูค้วามเข้าใจ 
    เรื่องเพศศึกษา เพศสัมพันธ์  
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 
    การระวังรักษา  กับให้นักเรียน 
    เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อน  บุคคล 
    ในครอบครัวและคนใกล้ชิดรู้และ 
    เข้าใจ 
6. ส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู ้
    วิชาโภชนาการ  พลานามัย  
    สุขศึกษา  ส่งเสริมการรับประทาน 
    อาหารอิ่มทุกมื้อ การรับประทาน 
    อาหารที่สะอาด มสีารอาหาร 
    เพียงพอต่อความต้องการของ 
    ร่างกายและการเจรญิเติบโต  
    เลือกบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง 
    ติดตามเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
    ของนักเรียน วัดส่วนสูง  
    ช่ังน้ าหนัก ท าทะเบียนประวตั ิ
    สขุภาพนักเรียนรายบุคคล  
    ประสานความร่วมมือกับ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล 
    ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
7. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ 
    พัฒนาความคิด การอยู่ร่วมกัน 
    การมีระเบียบวินัย การปรับตัวเอง  
    ความมั่นคงทางอารมณ ์
    และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวติ 
8.  การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
    มีสุนทรียภาพและลักษณะนสิยั 
    ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

  4. จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
     ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัตภิยั 
    ภัยจากธรรมชาติ  ภยัจากมนุษย์ 
    การล่อลวงท าร้ายรา่งกาย  
    การป้องกันภัยทางเพศ  การให ้
    ความรู้กฎจราจรและการปฏิบตัิ 
    ตนตามกฎหมายจราจร 
    เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
5. จัดกิจกรรมความรูค้วามเข้าใจ 
    เรื่องเพศศึกษา เพศสัมพันธ์  
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 
    การระวังรักษา  กับให้นักเรียน 
    เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อน  บุคคล 
    ในครอบครัวและคนใกล้ชิดรู้และ 
    เข้าใจ 
6. ส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู ้
    วิชาโภชนาการ  พลานามัย  
    สุขศึกษา  ส่งเสริมการรับประทาน 
    อาหารอิ่มทุกมื้อ การรับประทาน 
    อาหารที่สะอาด มสีารอาหาร 
    เพียงพอต่อความต้องการของ 
    ร่างกายและการเจรญิเติบโต  
    เลือกบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง 
    ติดตามเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
    ของนักเรียน วัดส่วนสูง  
    ช่ังน้ าหนัก ท าทะเบียนประวตั ิ
    สุขภาพนักเรียนรายบุคคล  
    ประสานความร่วมมือกับ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล 
    ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
7. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ 
    พัฒนาความคิด การอยู่ร่วมกัน 
    การมีระเบียบวินัย การปรับตัวเอง  
    ความมั่นคงทางอารมณ ์
    และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวติ 
8. การจัดแผนการเรียนรู้และ 
     กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีน 
     มีสุนทรียภาพและลักษณะนสิยั 
    ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

  4. จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
     ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัตภิยั 
     ภัยจากธรรมชาติ  ภัยจากมนษุย์ 
    การล่อลวงท าร้ายรา่งกาย  
    การป้องกันภัยทางเพศ  การให ้
    ความรู้กฎจราจรและการปฏิบตัิ 
    ตนตามกฎหมายจราจร 
    เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
5. จัดกิจกรรมความรูค้วามเข้าใจ 
    เรื่องเพศศึกษา เพศสัมพันธ์  
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 
    การระวังรักษา  กับให้นักเรียน 
    เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อน  บุคคล 
    ในครอบครัวและคนใกล้ชิดรู้และ 
    เข้าใจ 
6. ส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู ้
    วิชาโภชนาการ  พลานามัย  
    สุขศึกษา  ส่งเสริมการรับประทาน 
    อาหารอิ่มทุกมื้อ การรับประทาน 
    อาหารที่สะอาด มสีารอาหาร 
    เพียงพอต่อความต้องการของ 
    ร่างกายและการเจรญิเติบโต  
    เลือกบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง 
    ติดตามเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
    ของนักเรียน วัดส่วนสูง  
    ช่ังน้ าหนัก ท าทะเบียนประวตั ิ
    สุขภาพนักเรียนรายบุคคล  
    ประสานความร่วมมือกับ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล 
    ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
7. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ 
    พัฒนาความคิด การอยู่ร่วมกัน 
    การมีระเบียบวินัย การปรับตัวเอง  
    ความมั่นคงทางอารมณ ์
    และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวติ 
8. การจัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
    มีสุนทรียภาพและลักษณะนสิยั 
    ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
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9. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดนตรี  
    นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
    อย่างเพียงพอ 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา   
    เป็นอย่างน้อยคนละ 1 ประเภท 
11. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง 
    ลูกทุ่ง นาฏศิลป์ไทย  การแสดง 
    พื้นบ้านเช่น  เพลงอีแซว   
    กลองยาว  ร ามังคละ  เป็นต้น 
    โดยร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นที่ม ี
    ความสามารถ เพื่อส่งเสริม 
    ความถนัด ความสามารถ หรือ 
    ความเป็นเลิศ  ด้านกีฬา ศลิปะ  
    ดนตรี 
12. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเปน็ไป 
    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. จัดกิจกรรมหรือด าเนินการ 
    ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีระเบียบวินัย        
    คุณธรรม จริยธรรมและ 
    ค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม 
    หลักสูตร 
 
 
14. ก าหนดบทบาท หน้าท่ีของ  
    นักเรียนอย่างครอบคลมุและ 
    ชัดเจนและก าหนดแนวทาง  
    มาตรการการเผยแพร่ให ้
    นักเรียนรู้และปฏิบัต ิ
 
15. ส่งเสริมการด าเนินงานของ 
    คณะกรรมการสภานักเรียนในการ 
    ช่วยเหลือ ควบคุมดูแลกันเอง 
    ระหว่างนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 

9. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดนตรี  
    นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
    อย่างเพียงพอ 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา   
    เป็นอย่างน้อยคนละ 1 ประเภท 
11. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง 
    ลูกทุ่ง นาฏศิลป์ไทย  การแสดง 
    พื้นบ้านเช่น  เพลงอีแซว  กลองยาว 
    ร ามังคละ  เป็นต้นโดยร่วมกับ 
    วิทยากรท้องถิ่นที่มีความสามารถ 
    เพื่อส่งเสริมความถนัด  
     ความสามารถหรือความเป็นเลิศ 
     ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตร ี
 
12. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเปน็ไป 
    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. ประสานความร่วมมือกับ 
    กรรมการสถานศึกษา ชุมชน

ผู้ปกครอง   และผู้เกี่ยวข้อง 
    ในการจัดกิจกรรม   หรือส่งเสริมให้

ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงคต์าม 

   หลักสูตร 
14. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท 
     หน้าท่ีของนักเรียน แนวทางและ  
     มาตรการเพื่อให้การด าเนินงาน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรยีน 
     เห็นความส าคัญและมีวินัยใน 
     ตนเอง 
15.  ส่งเสริมการด าเนินงานของ 
    คณะกรรมการสภานักเรียนในการ 
    ช่วยเหลือ ควบคุมดูแลกันเอง 
    ระหว่างนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
    และกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
 

9. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดนตรี  
    นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
    อย่างเพียงพอ 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา   
    เป็นอย่างน้อยคนละ 1 ประเภท 
11. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง 
    ลูกทุ่ง นาฏศิลป์ไทย  การแสดง 
    พื้นบ้านเช่น  เพลงอีแซว  กลองยาว 
    ร ามังคละ  เป็นต้นโดยร่วมกับ 
    วิทยากรท้องถิ่นที่มีความสามารถ 
    เพื่อส่งเสริมความถนัด  
     ความสามารถหรือความเป็นเลิศ 
     ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตร ี
 
12. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเปน็ไป 
    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. พัฒนาความร่วมมือกับผูเ้กี่ยวข้อง 
    ทุกฝ่ายเพื่อเร่งระดมสรรพก าลงัและ

ระดมทรัพยากรมาบรหิารจดัการใน
การจัดกิจกรรม  หรือส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม 

   หลักสูตร 
14. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท 
    หน้าท่ีของนักเรียน แนวทางและ 
    มาตรการเพื่อให้การด าเนินงาน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรยีน 
    เห็นความส าคัญและมีวินัยใน 
    ตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อืน่ 
15. ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะ 
    กรรมการสภานักเรียนในการช่วย 
    เหลือ ควบคุมดูแลกันเอง 
    ระหว่างนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
    และกว้างขวางมากยิ่งข้ึนจนเป็น 
    แบบอย่างท่ีดี 
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16.  จัดกิจกรรม หรือร่วมกิจกรรม 
     ในวันส าคัญทางศาสนา 
    
 
 
17. จัดโครงการ สร้างคนดีอย่างเป็น 
    ระบบ บันทึกความดี   
    ธนาคารโรงเรียน โครงงาน 
    คุณธรรม กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
    กิจกรรมความเป็นมนุษย์  
    เป็นต้น  เพื่อยกย่องเชิดชู 
    นักเรียนท่ีท าความด ี
 
18. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมลูกเสอื 
    ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
    กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะท าให้นักเรียน 
    มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ   
   ซือ่สัตย์ สุจริต 
19. ประสานความร่วมมือกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง  
    เพื่อสอดส่องดูแลความประพฤติ 
    นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง 
20. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ 
    ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 

มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจติ
อาสา เสยีสละเพื่อส่วนรวม 

 
 
21. จัดกิจกรรมการปฏิบตัิตนตาม

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ 

 
22. กิจกรรมส่งเสรมิการประหยดั 
     และอดออม การเป็นอยู่อย่าง 
     พอเพียง การด ารงชีวิตที ่

เหมาะสมกับฐานะ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

16. จัดกิจกรรมหรือมสี่วนร่วมการ 
    จัดกิจกรรมทางศาสนากับ 
    ชุมชนเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัต ิ
    ตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
 
17. จัดโครงการ สร้างคนดีอย่างเป็น 
    ระบบ บันทึกความดี   
    ธนาคารโรงเรียน โครงงาน 
    คุณธรรม กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
    กิจกรรมความเป็นมนุษย์ เป็นต้น  
    เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนท่ีท า 
    ความดี  และ  เผยแพร่เพื่อเปน็ 
    แบบอย่างท่ีดี 
18. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมลูกเสอื 
    ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
    กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะท าให้นักเรียน 
    มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ   
   ซือ่สัตย์ สุจริต 
19. ประสานความร่วมมือกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง  
    เพื่อสอดส่องดูแลความประพฤติ 
    นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง 
20. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความ 
    ซื่อสัตย์สุจริตที่ยั่งยืน ส่งเสรมิให้ 
    เกิดจิตส านึกความกตัญญูกตเวที  
    มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว ์ 
    มีจิตอาสา ความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม 
21. จัดกิจกรรมการปฏิบตัิตนตามพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และค่านิยม
หลักของคนไทย 12  ประการ 

 
 
22. กิจกรรมส่งเสรมิการประหยดั 
     และอดออม การเป็นอยู่อย่าง 
     พอเพยีง การด ารงชีวิตที่ 

เหมาะสมกับฐานะ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    เป็นแบบอย่างที่ด ี

16. จัดกิจกรรมหรือมสี่วนร่วมการ 
    จัดกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน 
    เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิตนตาม 
    หลักธรรมทางศาสนา จนเป็น 
    แบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
17. จัดโครงการ สร้างคนดีอย่างเป็น 
    ระบบ บันทึกความดี   
    ธนาคารโรงเรียน โครงงาน 
    คุณธรรม กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
    กิจกรรมความเป็นมนุษย์ เป็นต้น  
    เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนท่ีท า 
    ความดี  และ  เผยแพร่เพื่อเปน็ 
    แบบอย่างท่ีดี 
18. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมลูกเสือ 
    ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
    กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะท าให้นักเรียน 
    มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ   
   ซื่อสัตย์ สุจริต 
19. ประสานความร่วมมือกับ 
    ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง  
    เพื่อสอดส่องดูแลความประพฤติ 
    นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง 
20. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความ

ซื่อสัตยส์ุจรติที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้
เกิดจิตส านึกความกตัญญูกตเวที  

     มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสตัว์  
     มีจิตอาสาความเสียสละเพื่อ 
     ส่วนรวมจนเป็นแบบอย่างผู้อืน่ 
21. จัดกิจกรรมการปฏิบตัิตนตาม

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ และแนะน าให้ผู้อื่น
ปฏิบัติได ้

22. กิจกรรมส่งเสรมิการประหยดั 
     และอดออม การเป็นอยู่อย่าง 
     พอเพียง การด ารงชีวิตเหมาะสม 
     กับฐานะ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและแนะน าผู้อื่นได ้
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23. รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
    ไฟฟ้า น้ าประปา การใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ

สาธารณะสมบัติอย่างประหยัด 
ถูกวิธี คุ้มค่า โดยการ
ประชาสมัพันธ์ ก าหนดแนวทาง 
มาตรการ ปลุกจติส านึกใหเ้กิด
ความตระหนัก เห็นคณุค่าอย่าง
แท้จริง 

24. นักเรียนร่วมหรือมีส่วนร่วมใน 
     การจัดกิจกรรมของท้องถิ่น 
     ประเพณีไทย การส่งเสริมรักษา

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ความเป็นไทย  

 
25. เห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก 
    ในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มจีิตส านึกเห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม ช่วยกันปกปอ้ง
ฟื้นฟูบ ารุงรักษา พัฒนา
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และของ
ประเทศชาต ิ

26. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 

     ปีละ 2 ครั้ง 
27.  การจัดท าแผนการเรียนรู้และ 
     กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีน 
    มีความรู้และทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
    และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
28.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
     การเขียน การฟัง  การรู้จัก 
     ตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบ 
     ด้วยตนเอง เช่น  โครงการรักการ

อ่าน, สมุดบันทึกการอ่าน  การจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย  การจัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ 

    การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  

23. รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
    ไฟฟ้า น้ าประปา การใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ

สาธารณะสมบัติอย่างประหยัด  
     ถูกวิธี คุ้มค่า โดยการ

ประชาสมัพันธ์ ก าหนดแนวทาง 
มาตรการ ปลุกจติส านึกใหเ้กิด
ความตระหนัก เห็นคณุค่าอย่าง
แท้จริง 

24. นักเรียนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของท้องถิ่น 

    ประเพณีไทย การส่งเสรมิรักษา
เผยแพรเ่อกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของความเป็นไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

25. เห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก 
    ในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มจีิตส านึกเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยกันปกป้อง
ฟื้นฟูบ ารุงรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และของประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

26. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 

     ปีละ 2 ครั้ง 
27. พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้

และกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อให้
ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง   

    รักการเรียนรู้และพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

28.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
     การเขียน การฟัง  การรู้จัก 
     ตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบดว้ย

ตนเอง เช่น โครงการรักการอ่าน, 
สมุดบันทึกการอ่าน  การจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย  การจัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ   

    การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่

23. รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
    ไฟฟ้า น้ าประปา การใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งของ

สาธารณะสมบัติอย่างประหยัด 
ถูกวิธี คุ้มค่า โดยการ
ประชาสมัพันธ์ ก าหนดแนวทาง 
มาตรการ ปลุกจติส านึกใหเ้กิด
ความตระหนัก เห็นคณุค่าอย่าง
แท้จริง 

24. นักเรียนร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของท้องถิ่น 

    ประเพณีไทย การส่งเสรมิรักษา 
เผยแพรเ่อกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของความเป็นไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

25. เห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก 
    ในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มจีิตส านึกเห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม ช่วยกันปกป้อง
ฟื้นฟูบ ารุงรักษา พัฒนา
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และของ
ประเทศชาติอยา่งต่อเนื่อง 

26. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

     อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
27. พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้

และกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อให้
ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง   

    รักการเรียนรู้และพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

28.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
     การเขียน การฟัง  การรู้จัก 
     ตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบดว้ย 
     ตนเอง เช่น โครงการรักการอา่น

สมุดบันทึกการอ่าน  การจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย การจัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ 

     การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
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    การประกวดการอ่าน การเขียน  
    การคัดลายมือ การพูด ฯลฯ 
    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
    ในห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ทั้งใน 
    โรงเรียน และในชุมชนหรือแหล่ง 
    เรียนรู้อื่น ๆ โดยสามารถเลือกใช้ 
    วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล  
    ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ 
    สามารถเรยีนรู้จากประสบการณ ์
    ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  
    น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
29. จัดบรรยากาศและ   
     สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
     ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่มบูรณ ์
     เช่น การพัฒนาห้องพิเศษต่าง ๆ 
    การพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคหกรรม 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
    ห้องอุตสาหกรรม ห้องดนตร ี
    จัดบริเวณโรงเรยีน อาคารเรียน 
    ให้สะอาด  ร่มรื่น จดัหาสื่อ  
    วัสดุอุปกรณ์  ครภุัณฑ์ทีส่ าคญั 
    จ าเป็นต่อการจัดการเรยีนรู้  
    เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้
    อย่างแท้จริง 
30. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
     มีความคิดวิเคราะห์  
     คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
     มีความคิดสร้างสรรค์  
     คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทัศน ์
31. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ 
    กระบวนการกลุ่มโดยมีครูเป็นผู ้
    คอยช้ีแนะ 

    การประกวดการอ่าน การเขียน  
    การคัดลายมือ การพูด ฯลฯ 
    ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
    ในห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ทั้งใน 
    โรงเรียน และในชุมชนหรือแหล่ง 
    เรียนรู้อื่น ๆ โดยสามารถเลือกใช้ 
    วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล  
    ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ 
    สามารถเรยีนรู้จากประสบการณ ์
    ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  
    น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
29. จัดบรรยากาศและ   
     สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
     ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่มบูรณ ์
     เช่น การพัฒนาห้องพิเศษต่าง ๆ 
    การพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคหกรรม 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
    ห้องอุตสาหกรรม ห้องดนตร ี
    จัดบริเวณโรงเรยีน อาคารเรียน 
    ให้สะอาด  ร่มรื่น จดัหาสื่อ  
    วัสดุอุปกรณ์  ครภุัณฑ์ทีส่ าคญั 
    จ าเป็นต่อการจัดการเรยีนรู้  
    เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้
    อย่างแท้จริง 
30. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
     มีความคิดวิเคราะห์  
     คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
     มีความคิดสร้างสรรค์  
     คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทัศน ์
31. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้

กระบวนการกลุ่มโดยมคีรูเป็นผู้
คอยช้ีแนะเป็นบางครั้ง ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 

     การประกวดการอ่าน การเขียน  
     การคัดลายมือ การพดู ฯลฯ 
     ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
     ในห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ทั้งใน 
     โรงเรียน และในชุมชนหรือแหล่ง 
     เรียนรู้อื่น ๆ โดยสามารถเลือกใช้ 
     วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล  
     ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ 
     สามารถเรียนรู้จากประสบการณ ์
     ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  
     น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
29. จัดบรรยากาศและ   
     สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
     ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่มบูรณ ์
     เช่น การพัฒนาห้องพิเศษต่าง ๆ 
    การพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคหกรรม 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
    ห้องอุตสาหกรรม ห้องดนตร ี
    จัดบริเวณโรงเรยีน อาคารเรียน 
    ให้สะอาด  ร่มรื่น จดัหาสื่อ  
    วัสดุอุปกรณ์  ครภุัณฑ์ทีส่ าคญั 
    จ าเป็นต่อการจัดการเรยีนรู้  
    เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้
    อย่างแท้จริง 
30. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
     มีความคิดวิเคราะห์  
     คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
     มีความคิดสร้างสรรค์  
     คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทัศน ์
31. จัดแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้

กระบวนการกลุ่มโดยมคีรูเป็นผู้
คอยช้ีแนะเป็นบางครั้ง ซึ่งสามารถ
ด าเนินการไดด้้วยตนเอง 
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32. จัดท าแผนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน 
    จัดท าโครงงานทางวิชาการโดยมี 
    ครูคอยช้ีแนะ 
 
33. จัดกิจกรรมการศึกษานอก

สถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรยีนรู้
ในท้องถิ่นและภายในจังหวัด 
หรือนอกเขตจังหวัด 

34. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ 
    แสดงออก กิจกรรมเปิดโลก

วิชาการ ปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ โดยมี
ครูช่วยแนะน า ช่วยเหลือ 

 
35. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
    มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
    ตามหลักสตูร 
 
 
36. จัดท าแผนการเรียนและ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคญั ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

37. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
    หลากหลายเพื่อให้นักเรียน 
    ได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
     ความถนัด 
38. ทุกรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้

โดยการศึกษาวิเคราะห์หลักสตูร
เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  ความ
พร้อมของโรงเรียนและความ
ต้องการของผู้เรียน 

39. สนับสนุนการจดักิจกรรม 
    การเรียนรูด้้วยการฝึกปฏิบตัิ   
    การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
 

32. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยนักเรียนจัดท าโครงงาน
ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
 
 
33. จัดกิจกรรมการศึกษานอก

สถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรยีนรู้
ในท้องถิ่นและภายในจังหวัด 
หรือนอกเขตจังหวัด 

34.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
นักเรียนแสดงออก กิจกรรมเปิด
โลกวิชาการ ปัจฉิมนเิทศ ฯลฯ
โดยการคิดรเิริม่ของนักเรียน มีครู
ให้ค าปรึกษา 

35. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
    มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
    ตามหลักสตูร และมีการวิจัย 
    เพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม 
    การจัดการเรียนรู ้
36. จัดท าแผนการเรียนและ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคญั ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

37. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
    หลากหลายเพื่อให้นักเรียน 
    ได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
     ความถนัด 
38. ทุกรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้

โดยการศึกษาวิเคราะห์หลักสตูร
เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  ความพร้อม
ของโรงเรียนและความต้องการ
ของผู้เรียน 

39. สนับสนุนการจดักิจกรรม 
    การเรียนรูด้้วยการฝึกปฏิบตัิ   
    การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

32. ส่งเสริมให้นักเรียนจดัท า 
    โครงงานเพื่อการเรียนรู้และ

แข่งขัน โดยจัดท าด้วยตนเองอย่าง
กว้างขวางถูกต้องสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน 

33. จัดกิจกรรมการศึกษานอก
สถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรยีนรู้ใน
ท้องถิ่นและภายในจังหวัด หรือ
นอกเขตจังหวัด 

34. ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออก
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ปัจฉมิ
นิเทศ ฯลฯ โดยการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนเพื่อฝึกการคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาได ้

35. การจัดท าแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียน 
    มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
    ตามหลักสตูร และมีการวิจัย 
    เพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม 
    การจัดการเรียนรู ้
36. จัดท าแผนการเรียนและกิจกรรม 
    การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน 
    เป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคล 
37. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
    หลากหลายเพื่อให้นักเรียน 
    ได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
     ความถนัด 
38. ทุกรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้

โดยการศึกษาวิเคราะห์หลักสตูร
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น  ความพร้อมของ
โรงเรียนและความต้องการของ
ผู้เรยีน 

39. สนับสนุนการจดักิจกรรม 
    การเรียนรูด้้วยการฝึกปฏิบตัิ   
    การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
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ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
40. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และนอกโรงเรียน ส่งเสริมการ 
    ผลิตสื่อ  การประกวดสื่อ  
    การจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
    ทะเบียน สื่อ การส่งเสริมการน า 
    นวัตกรรมเทคโนโลยมีาใช้ใน 
    การบริหารจดัการ  ศึกษาค้นคว้า 
    ทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
41. จัดท าแผนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นให้

นักเรียนมีทักษะการฟัง อ่าน พูด 
เขียนการสื่อความหมาย  

     มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา จัดกิจกรรมที่
กระตุ้นใหผู้้เรยีนมีนิสยัใฝ่รู ้

     ใฝ่เรียน ตระหนักเห็นความ 
     ส าคัญของการเรียนรู ้
42. การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อผู้เรียน 
    มีทักษะในการจัดการ มีทักษะ 
    ในการท างาน รักการท างาน 
    สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
43. ส่งเสริมการด าเนินโครงการ 
    อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ 
    ระหว่างเรียน กิจกรรมทักษะ

อาชีพ 
44. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และประสานกับสถานประกอบ 
    การหรือแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 
    เพื่อการพัฒนาการของนักเรียน 
45. ประสานกับวิทยากรหรือผู้ทรง 
    คุณวุฒิในท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
    ท้องถิน่มาร่วมจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้วิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
 

40. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และนอกโรงเรียน ส่งเสริมการ 
    ผลิตสื่อ  การประกวดสื่อ  
    การจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

ทะเบียน สื่อ การส่งเสริมการน า
นวัตกรรม  เทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการ ศึกษาค้นคว้า
ทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

41. จัดท าแผนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นให้
นักเรียนมีทักษะการฟัง อ่าน พูด 
เขียนการสื่อความหมาย  

     มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา จัดกิจกรรมที่
กระตุ้นใหผู้้เรยีนมีนิสยัใฝ่รู ้

     ใฝ่เรียน ตระหนักเห็นความ 
     ส าคัญของการเรียนรู ้
42. การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อผู้เรียน 
    มีทักษะในการจัดการ มีทักษะ 
    ในการท างาน รักการท างาน 
    สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
43. ส่งเสริมการด าเนินโครงการ 
    อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได ้
    ระหว่างเรียน กิจกรรมทักษะ

อาชีพ 
44. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และประสานกับสถานประกอบ 
    การหรือแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 
    เพื่อการพัฒนาการของนักเรียน 
45. ประสานกับวิทยากรหรือผู้ทรง 
    คุณวุฒิในท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้วิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
 

40. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และนอกโรงเรียน ส่งเสริมการ 
    ผลิตสื่อ  การประกวดสื่อ การ

จัดท าข้อมูลแหล่งเรยีนรู้ ทะเบยีน
สื่อ การส่งเสรมิการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิาร
จัดการ  ศึกษาค้นคว้าทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวาง 

41. จัดท าแผนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นให้
นักเรียนมีทักษะการฟัง อ่าน พูด 
เขียนการสื่อความหมาย  

     มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ภาษาต่างประเทศได ้

     อย่างน้อย 2 ภาษา จัดกิจกรรมที่
กระตุ้นใหผู้้เรยีนมีนิสยัใฝ่รู ้

     ใฝ่เรียน ตระหนักเห็นความ 
     ส าคัญของการเรียนรู ้
42. การจัดแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อผู้เรียน 
    มีทักษะในการจัดการ มีทักษะ 
    ในการท างาน รักการท างาน 
    สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
43. ส่งเสริมการด าเนินโครงการ 
    อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ 
    ระหว่างเรียน กิจกรรมทักษะ

อาชีพ 
44. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    และประสานกับสถานประกอบ 
    การหรือแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 
    เพื่อการพัฒนาการของนักเรียน 
45. ประสานกับวิทยากรหรือผู้ทรง 
    คุณวุฒิในท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้วิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
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46. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ 
    นักเรียนภายในโรงเรียน กิจกรรม 
    เปิดโลกวิชาการ “เด็กอวดดี” 
    ส่งผลงานเข้าประกวด เผยแพร ่
    ผลงาน ให้ชุมชนทราบเพื่อแสดง 
    ความก้าวหน้า 
47. ส่งเสริมการจัดกจิกรรม 
    การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 
48. ให้ค าแนะน าการหาความรู้เกีย่ว 
    กับอาชีพท่ีน่าสนใจ หรือท่ี 
    นักเรียนมีความสนใจ ความถนัด 
49. มีแผนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน 
    ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ 
   พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
    ดนตรีไทย การท าเกษตรกรรม 
    การด ารงชีวิตประจ าวัน   
    การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
50. จัดประชุมคณะกรรมการสถาน 
    ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรทาง 
    ศาสนา สถาบันวิชาการ องค์กร 
    ภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผน 
    ในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน 
    ชุมชน จัดเป็นแหล่งเรียนรูส้ าคญั 
    ของชุมชน  
51. ประเมินความพึงพอใจในการ 
     ให้บริการทางการศึกษา การใช้ 
     แหล่งเรียนรู้ และการเข้ามาม ี
     ส่วนร่วมในการบริหารจัด 
     การศึกษาของผู้ที่เกี่ยงข้อง 
     ทุกฝ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการ 
     พัฒนางานการศึกษาต่อไป 
52. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ 
    เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

46. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ 
    นักเรียนภายในโรงเรียน กิจกรรม 
    เปิดโลกวิชาการ “เด็กอวดดี” 
    ส่งผลงานเข้าประกวด เผยแพร ่
    ผลงาน ให้ชุมชนทราบเพื่อแสดง 
    ความก้าวหน้า 
47. ส่งเสริมการจัดกจิกรรม 
    การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 
48. ให้ค าแนะน าการหาความรู้เกีย่ว 
    กับอาชีพท่ีน่าสนใจ หรือท่ี 
    นักเรียนมีความสนใจ ความถนัด 
49. มีแผนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน 
    ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ 
   พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
    ดนตรีไทย การท าเกษตรกรรม 
    การด ารงชีวิตประจ าวัน   
    การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
50. จดัประชุมคณะกรรมการสถาน 
    ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรทาง 
    ศาสนา สถาบันวิชาการ องค์กร 
    ภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผน 
    ในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน 
    ชุมชน จัดเป็นแหล่งเรียนรูส้ าคญั 
    ของชุมชน  
51. ประเมินความพึงพอใจในการ 
     ให้บริการทางการศึกษา การใช้ 
     แหล่งเรียนรู้ และการเข้ามาม ี
     ส่วนร่วมในการบริหารจัด 
     การศึกษาของผู้ที่เกี่ยงข้อง 
     ทุกฝ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการ 
     พัฒนางานการศึกษาต่อไป 
52. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ 
    เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

46. จัดกิจกรรมแสดงผลงานของ 
    นักเรียนภายในโรงเรียน กิจกรรม 
    เปิดโลกวิชาการ “เด็กอวดดี” 
    ส่งผลงานเข้าประกวด เผยแพร ่
    ผลงาน ให้ชุมชนทราบเพื่อแสดง 
    ความก้าวหน้า 
47. ส่งเสริมการจัดกจิกรรม 
    การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม 
48. ให้ค าแนะน าการหาความรู้เกีย่ว 
    กับอาชีพท่ีน่าสนใจ หรือท่ี 
    นักเรียนมีความสนใจ ความถนัด 
49. มีแผนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน 
    ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ 
   พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
    ดนตรีไทย การท าเกษตรกรรม 
    การด ารงชีวิตประจ าวัน   
    การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
50. จัดประชุมคณะกรรมการสถาน 
    ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรทาง 
    ศาสนา สถาบันวิชาการ องค์กร 
    ภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผน 
    ในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน 
    ชุมชน จัดเป็นแหล่งเรียนรูส้ าคญั 
    ของชุมชน  
51. ประเมินความพึงพอใจในการ 
     ให้บริการทางการศึกษา การใช้ 
     แหล่งเรียนรู้ และการเข้ามาม ี
     ส่วนร่วมในการบริหารจัด 
     การศึกษาของผู้ที่เกี่ยงข้อง 
     ทุกฝ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการ 
     พัฒนางานการศึกษาต่อไป 
52. ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
    ผลการด าเนินงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ 
    เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
1. น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    มาเป็นหลักในการปฏบิัติตนเอง 
    และมาเป็นแนวทางในการ 
    บริหารจัดการศึกษา  ปฏิบัตติน 
    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    และระเบยีบแบบแผน 
    ทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด 
    ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. พัฒนาความรู้และรับรู้ข้อมลู 
    ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
    เพื่อให้มีความคิด มีวิสัยทัศน ์
    และพัฒนาการเปลีย่นแปลง 
    ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะหภ์ารกิจ ขอบข่ายงาน 
    เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้าง 
    การบริหารงาน แผนกลยุทธ์  
    ในการพัฒนางานวิชาการและ 
     การบริหารจัดการโรงเรียน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ใช้หลักการบริหารแบบม ี
     ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจาก 
     ทุกฝ่าย   ท้ังครูและบุคลากรใน 
     โรงเรียน  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  นักเรียน 
     ในการบริหารจัดการเพื่อให ้
     การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
     มีความพึงพอใจประสิทธิภาพ 
     มากยิ่งข้ึนและเป็นไปตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1. น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    มาเป็นหลักในการปฏบิัติตนเอง 
    และมาเป็นแนวทางในการ 
    บริหารจัดการศึกษา  ปฏิบัตติน 
    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    และระเบยีบแบบแผน 
    ทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด 
    ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. พัฒนาความรู้และรับรู้ข้อมลู 
    ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
    เพื่อให้มีความคิด มีวิสัยทัศน ์
    และพัฒนาการเปลีย่นแปลง 
    ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะหภ์ารกิจ ขอบข่ายงาน 
    เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้าง 
    การบริหารงาน แผนกลยุทธ์  
    ในการพัฒนางานวิชาการและ 
     การบริหารจัดการโรงเรียน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้หลักการบริหารแบบม ี
     ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจาก 
     ทุกฝ่าย   ท้ังครูและบุคลากรใน 
     โรงเรียน  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  นักเรียน 
     ในการบริหารจัดการเพื่อให ้
     การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
     มีความพึงพอใจประสิทธิภาพ 
     มากยิ่งข้ึนและเป็นไปตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1. น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    มาเป็นหลักในการปฏบิัติตนเอง 
    และมาเป็นแนวทางในการ 
    บริหารจัดการศึกษา  ปฏิบัตติน 
    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    และระเบยีบแบบแผน 
    ทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด 
    ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
2. พัฒนาความรู้และรับรู้ข้อมลู 
    ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
    เพื่อให้มีความคิด มีวิสัยทัศน ์
    และพัฒนาการเปลีย่นแปลง 
    ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. วิเคราะหภ์ารกิจ ขอบข่ายงาน 
    เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้าง 
    การบริหารงาน แผนกลยุทธ์  
    ในการพัฒนางานวิชาการและ 
     การบริหารจัดการโรงเรียน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้หลักการบริหารแบบม ี
     ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจาก 
     ทุกฝ่าย   ท้ังครูและบุคลากรใน 
     โรงเรียน  คณะกรรมการ 
     สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  นักเรียน 
     ในการบริหารจัดการเพื่อให ้
     การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
     มีความพึงพอใจประสิทธิภาพ 
     มากยิ่งข้ึนและเป็นไปตาม 
     มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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5. มีการบริหารจัดการตามระบบ 
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 
6. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ 
    และใช้หลักการมสี่วนร่วมจาก 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7. การบริหารจัดการโดยคณะ 
   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ร่วมก าหนดนโยบายและ 
   พัฒนาการบริหารจดัการศึกษา 
8. การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    ของงานท้ังด้านการพัฒนา 
    ผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน และ 
    จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล 
    อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
9. มีหลักสตูรที่เหมาะสมกับผู้เรยีน 
10. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที ่
    หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกตาม 
     ความสนใจ ความถนัด 
11. น าข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียน 
    เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลใน 
    การส่งเสรมิให้ครูจดัท าแผนและ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีต่อบสนอง 
    ความถนัดของผู้เรียน 
12. จัดซื้อ จัดหา ผลิตสื่อและ 
    นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
    ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
    จ าเป็น และทันสมยัเสมอ 
13. ด าเนินการตามระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
14. จัดระบบการนเิทศการสอนและ 
    น าผลไปปรับปรุงการสอนให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
15. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน  
    ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
    มาร่วมจัดการเรียนการสอนมาก 
    ยิ่งข้ึน 

5. มีการบริหารจัดการตามระบบ 
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 
6. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ 
    และใช้หลักการมสี่วนร่วมจาก 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7. การบริหารจัดการโดยคณะ 
   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ร่วมก าหนดนโยบายและ 
   พัฒนาการบริหารจดัการศึกษา 
8. การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    ของงานท้ังด้านการพัฒนา 
    ผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน และ 
    จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล 
    อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
9. มีหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผู้เรยีน 
10. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ 
    หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกตาม 
     ความสนใจ ความถนัด 
11. น าข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียน 
    เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลใน 
    การส่งเสรมิให้ครูจดัท าแผนและ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีต่อบสนอง 
    ความถนัดของผู้เรียน 
12. จัดซื้อ จัดหา ผลิตสื่อและ 
    นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
    ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
    จ าเป็น และทันสมยัเสมอ 
13. ด าเนินการตามระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
14. จัดระบบการนเิทศการสอนและ 
    น าผลไปปรับปรุงการสอนให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
15. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน  
    ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
    มาร่วมจัดการเรียนการสอนมาก 
    ยิ่งข้ึน 

5. มีการบริหารจัดการตามระบบ 
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 
6. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ 
    และใช้หลักการมสี่วนร่วมจาก 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7. การบริหารจัดการโดยคณะ 
   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ร่วมก าหนดนโยบายและ 
   พัฒนาการบริหารจดัการศึกษา 
8. การบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    ของงานท้ังด้านการพัฒนา 
    ผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน และ 
    จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล 
    อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
9. มีหลักสตูรที่เหมาะสมกับผู้เรยีน 
10. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ 
    หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกตาม 
     ความสนใจ ความถนัด 
11. น าข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียน 
    เป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลใน 
    การส่งเสรมิให้ครูจดัท าแผนและ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีต่อบสนอง 
    ความถนัดของผู้เรียน 
12. จัดซื้อ จัดหา ผลิตสื่อและ 
    นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
    ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
    จ าเป็น และทันสมยัเสมอ 
13. ด าเนินการตามระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
14. จัดระบบการนเิทศการสอนและ 
    น าผลไปปรับปรุงการสอนให้ม ี
    ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
15. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน  
    ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
    มาร่วมจัดการเรียนการสอนมาก 
    ยิ่งขึ้น 
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16. จัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ 
    ต่อการเรียนรู้ จดัห้องพิเศษและ 
   ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการฝกึ 
   ปฏิบัติการ 
17. จัดให้มีการส่งเสรมิสุขภาพ 
    นักเรียน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจ 
    ด้านสุขภาพอนามัย  อย.น้อย 
    การออกก าลังกายและเล่นกีฬา   
    การพักผ่อน การไม่ข้องเกี่ยวกบั 
    ยาเสพติด  การป้องกันโรคภัย 
    ไข้เจ็บ  การตรวจสุขภาพนักเรยีน 
    ประจ าภาคเรียน การเฝ้าระวัง 
    การจัดห้องพยาบาล เวชภณัฑแ์ละ 
    อุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น 
18. จัดดูแลอาคารเรยีน อุปกรณ ์
    ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และ 
    มีความปลอดภยั  จัดท าประกัน 
   อุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียนและครู  
19. จัดบริการทางเทคโนโลยเีพื่อการ 
    ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดใหม้ี 
    ห้องปฏิบัติการ พัฒนาเป็นแหล่ง 
    เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 

16. จัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ 
    ต่อการเรียนรู้ จดัห้องพิเศษและ 
   ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการฝกึ 
   ปฏิบัติการ 
17. จัดให้มีการส่งเสรมิสุขภาพ 
    นักเรียน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจ 
    ด้านสุขภาพอนามัย อย.น้อย 
    การออกก าลังกายและเล่นกีฬา   
    การพักผ่อน การไม่ข้องเกี่ยวกบั 
    ยาเสพติด  การป้องกันโรคภัย 
    ไข้เจ็บ  การตรวจสุขภาพนักเรยีน 
    ประจ าภาคเรียน การเฝ้าระวัง 
    การจัดห้องพยาบาล เวชภณัฑแ์ละ 
    อุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น 
18. จัดดูแลอาคารเรยีน อุปกรณ ์
    ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และ 
    มีความปลอดภยั  จัดท าประกัน 
   อุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียนและครู  
19. จัดบริการทางเทคโนโลยเีพื่อการ 
    ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดใหม้ี 
    ห้องปฏิบัติการ พัฒนาเป็นแหล่ง 
    เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
     ชวีิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                          เรียนรู ้
 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
1. ส่งเสรมิให้ครูมคีุณธรรม  
    จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม 
    จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ส่งเสรมิให้ครูมมีนุษย์สมัพันธ์ 
    ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
    และชุมชน  โดยร่วมกิจกรรม 
    กับชุมชน วางแผนหรือท า 
    กิจกรรมร่วมกับชุมชน  เข้าไปมี 
    ส่วนร่วมหรือวางแผนในการ 
    พัฒนาชุมชน 
3. ส่งเสรมิให้ครูมีการพัฒนา 
    ความรู้โดยการอบรม ประชุม 
    สัมมนา การศึกษาต่อ การศึกษา 
    ค้นคว้าด้วยตนเอง  รู้เท่าทันตอ่ 
    ความเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้าน 
    ทั้งทางด้านการศึกษา การเมือง 
    เศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม 
    ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง 
    มุ่งมั่นเพื่อพัฒนานักเรียน และ 
    พัฒนาการศึกษา โรงเรียน และ 
    ชุมชน 
4. จัดท าข้อมูลครูและบคุลากร 
    ทางการศึกษา แผนการจัด 
    ช้ันเรียนเพื่อเป็นการวางแผน 
    อัตราก าลังในการแก้ไขป้องกัน 
    ปัญหาการขาดคร ู
5. การส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
    ของครูและบุคลากรเพื่อผล 
    สัมฤทธ์ิของงานท่ีสูงขึ้น 
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ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
6. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
     การยกย่องชมเชย การช่วยเหลือ 
     เกื้อกูลกัน การยิ้ม ทักทาย เคารพ 
     ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ   
     มีกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน 
     การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
    เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
    เป็นต้น 
7. มีการนิเทศตดิตาม ประเมินผล 
    การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
    เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงาน 
8. การมอบหมายหน้าท่ีการปฏบิตัิ 
    ราชการ  งานการสอน งานพิเศษ 
    ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
    อย่างเหมาะสม 
9. จัดประชุม อบรมให้ครูรู้ เข้าใจ 
    เป้าหมายการจดัการศึกษา  
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    การวิเคราะห์หลักสตูร การจัดท า 
    หลักสูตรสถานศึกษา 
10. จัดระบบการตรวจสอบความรู้ 
    พื้นฐาน  ศักยภาพของนักเรียน 
    เพื่อการเข้าใจนักเรียนเป็น 
    รายบุคคลเพื่อจัดแผนการเรยีนรู้ 
    และกิจกรรมการเรียนรู ้
    ตามความพร้อมและ 
    อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
11. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีความรู ้
    ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
    ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง 
    และนักเรียน 
12. การวิเคราะหส์ภาพปัญหา  
    สรุปปัญหา ความต้องการ 
    เพื่อน าผลการประเมินมา 
    ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ศักยภาพ 
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11. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีความรู ้
    ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
    ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง 
    และนักเรียน 
12. การวิเคราะหส์ภาพปัญหา  
    สรุปปัญหา ความต้องการ 
    เพื่อน าผลการประเมินมา 
    ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ศักยภาพ 
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12. จัดการแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นนักเรยีน 
    เป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ 
    เรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อ 
    กระตุ้นเร้าใจในการเรียนรู ้
    ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ 
    จริงเพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
13. ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยในช้ันเรียน 
    เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา 
    การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผล 
    ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    การจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอน การพัฒนานักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
15. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
    การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา 
    การบริหารจดัการศึกษา 
16. การประเมินความพึงพอใจจาก 
    ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ 
    น าผลการประเมินมาบรหิารงาน 
    และการพัฒนาผู้เรียน 

12. จัดการแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นนักเรยีน 
    เป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ 
    เรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อ 
    กระตุ้นเร้าใจในการเรียนรู้ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ 
    จริงเพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
13. ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยในช้ันเรียน 
    เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา 
    การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผล 
    ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    การจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอน การพัฒนานักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
15. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
    การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา 
    การบริหารจดัการศึกษา 
16. การประเมินความพึงพอใจจาก 
    ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ 
    น าผลการประเมินมาบรหิารงาน 
    และการพัฒนาผู้เรียน 

12. จัดการแผนการเรยีนรู้และ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นนักเรยีน 
    เป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ 
    เรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อ 
    กระตุ้นเร้าใจในการเรียนรู้ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ 
    จริงเพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
13. ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยในช้ันเรียน 
    เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา 
    การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผล 
    ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    การจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอน การพัฒนานักเรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
15. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
    การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา 
    การบริหารจดัการศึกษา 
16. การประเมินความพึงพอใจจาก 
    ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ 
    น าผลการประเมินมาบรหิารงาน 
    และการพัฒนาผู้เรียน 
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การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
พ.ศ. 2563-2565 

 
    โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่.................พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษามี
มติเห็นชอบให้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2563-2565     
ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา    
3 ปีของโรงเรียน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
          (นายสุทัศน์  สังข์ทอง)  
        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีพ.ศ. 2563-2565     ใช้เป็นกรอบ
แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 ปีของโรงเรียน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
         (นายสุทัศน์  สังข์ทอง)  
        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำชี้แจง    ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องตามความคิดเห็นเพียงเร่ืองละหนึ่งช่อง

1.2.1  สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยดำ้นสังคม วัฒนธรรม(Social–cultural factors)(S)

5 4 3 2 1

s1
โรงเรียนได้รับการยอมรับ จากภาครัฐและเอกชน โดยให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

s2 วัฒนธรรมการเล้ียงดูลูก

s3
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน
และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าทีค่วรเนื่องจากต้องท างาน

s4 เตาเผาขยะอยู่ใกล้โรงเรียน
s5 โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนทีม่ีภาวะเส่ียง
s6 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนทีม่ีชื่อเสียง

         คะแนน  4   หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมาก
         คะแนน  5   หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมากทีสุ่ด

ระดับความคิดเห็น
รหัส ประเด็นปัจจัย

         คะแนน  2   หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบค่อนข้างน้อย
         คะแนน  3   หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบปานกลาง

3. ระดบัควำมคิดเห็น
         คะแนน  1   หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบน้อยมาก

     1.2   อุปสรรค  หมายถึง  เป็นประเด็นทีไ่ม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพการศึกษา

     2.1 จุดแข็ง   หมายถึง จุดเด่นทีโ่รงเรียนมีอยู่ เป็นประโยชน์และสามารถควบคุมได้ใช้ในการถ่วงดุล
จุดอ่อนให้มีความส าคัญน้อยลง

     2.2 จุดอ่อน หมายถึง ข้อบกพร่องทีโ่รงเรียนมีอยู่เป็นเร่ืองของการขาดแคลนเร่ืองของความผิดพลาด ซ่ึง
เป็นส่ิงทีค่วรขจัดออกไปให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้

1.  สภำพแวดล้อมภำยนอกมสีภำพเป็นโอกำสหรืออุปสรรค

     1.1 โอกาส  หมายถึง  เป็นประเด็นทีเ่อื้ออ านวยให้โรงเรียนได้เพิม่ภารกิจสามารถขยายการด าเนินงาน
หรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น

โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมงัคลำภิเษก
แบบหำสภำพปัญหำปัจจัยเก่ียวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563-2565

2.  สภำพแวดล้อมภำยในมสีภำพเป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อน



s7

ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา และท า
ให้นักเรียนมีแบบอย่างทีดี่

s8
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้านการศึกษาและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยดำ้นเทคโนโลยี (Technological factors) (T)

5 4 3 2 1

T1

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) 
ท าให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายทัง้สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่
อยู่ใกล้โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

T2

การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพือ่การสืบค้น
ข้อมูลแก่ครู นักเรียน สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว

T3

ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ร้าน
อินเตอร์เน็ต เกมส์ ท าให้นักเรียนบางส่วนน าส่ือเทคโนโลยีไปใช้
ในทางทีผิ่ด

T4
มีความต้องการบริโภคเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

T5
คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง  ท าให้ โรงเรียน สามารถจัดซ้ือจัดหา
มาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้

T6

งบประมาณในการจัดการศึกษามีน้อย ท าให้ส่ือและอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน ไม่ทันสมัย และขาดการซ่อมบ ารุง

T7
โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมืองท าให้มีความทันสมัยและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยดำ้นเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น



5 4 3 2 1

E1
เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

E2
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้

E3  ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง ประชากรมีรายได้ต่ า
E4 เป็นชุมชนทีส่ามารถพึง่พาตนเองได้

E5
สภาพเศรษฐกิจมีความคล่องตัว ประชากรมีรายได้ท าให้ส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนในเมืองมากขึ้น

E6

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ  
เอกชนและองค์กรท้องถิ่นในชุมชนส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

5 4 3 2 1

P1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545และกฎหมายการศึกษา

P2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการศึกษา

P3

นโยบายของรัฐบาลทีเ่ปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การการ
ด าเนินงานต้องปรับเปล่ียนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องใน
การพัฒนา

P4 นโยบายของรัฐบาลสามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

P5
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอ
กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

P6 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา

P7
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

P8
รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทีข่าดโอกาสทาง
การศึกษาและมีนโยบายทีช่่วยเหลือทางด้านการศึกษา

P9 นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ปัจจัยดำ้นกำรกำรเมอืง กฏหมำยและนโยบำย            
(Political and legal factors)  (P)



1.2.2  สภำพแวดล้อมภำยใน
     ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นโครงสร้ำงและนโยบำยองค์กร (Structure) (S1)

5 4 3 2 1

S1.1 
โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายและสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง

S1.2
นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพ

S1.3
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  มีส่ือเทคโนโลยีช่วยในการสอน 
เพียงพอต่อการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน

S1.4
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอุปสรรค ต่อการ
ท างานของบุคลากรในโรงเรียน

S1.5

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นกำรบริกำรและคุณลักษณะผู้เรียน(Service/Products)(S2)

5 4 3 2 1

S2.1
การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ า บริการน้ าด่ืม ยังไม่
เพียงพอ

S2.2
 หลักสูตรสถานศึกษาและมีสาระเพิม่เติมอย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของนักเรียน

S2.3 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน

S2.4
นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ การ
รักษาสมบัติของโรงเรียน

S2.5 ค่าเฉล่ียคะแนน O-Net ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ
S2.6 มีการสนับสนุนระดมทุนการศึกษา

S2.7
โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล ข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น



ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นบุคลำกร (Man) (M1)

5 4 3 2 1

M1.1
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่และพร้อมรับความรู้ทีท่ันสมัย

M1.2
บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานพิเศษ

M1.3
ครูขาดทักษะการใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม และ
ภาษาต่างประเทศ

M1.4ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
M1.5ครูเรียนจบระดับปริญญาตรีทุกคน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
M1.6ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 

M1.7
บุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กรเห็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

M1.8
ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน
ในการจัดการศึกษา

M1.9บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพครู

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นกำรเงิน (Money) (M2)

5 4 3 2 1

M2.1
การใช้เงินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและ
พัฒนาการศึกษา

M2.2

ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัด
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็น
อย่างดี

M2.3
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและทุนส ารองใน
การจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ

M2.4
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ
เป็นระบบ

M2.5
ระบบในการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการมีความคล่องตัว และมี
หลักฐานชัดเจน

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น

รหัส ประเด็นปัจจัย
ระดับความคิดเห็น



M2.6
โรงเรียนมีการจัดการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  ท าให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ

M2.7

ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารเงิน ท าให้ เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรงความต้องการของครู
และนักเรียน

M2.8
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

M2.9
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา
โรงเรียนไม่เพียงพอ

M2.10
มีการบริหารและการใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถ
ติดตามตรวจสอบได้

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นวัสดอุุปกรณ์ (Materials) (M3)

5 4 3 2 1
M3.1จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

M3.2
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน

M3.3มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างฟุม่เฟือย
M3.4การบ ารุง ดูแล และตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ทีเ่ป็นปัจจุบัน

M3.5
อาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

M3.6
อาคารสถานทีม่ีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และ
องค์กรภายนอก

M3.7
มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที ่อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอนทีดี่

M3.8
ห้องสมุดมีหนังสือทีไ่ม่หลากหลายและไม่เพียงพอต่อการศึกษา
และสืบค้น

M3.9
ห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องอัจฉริยะ และห้องเครือข่ายไร้พรหม
แดน ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง

M3.10สภาพโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนเก่า ชารุด

ระดับความคิดเห็น
รหัส ประเด็นปัจจัย



M3.11
โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรทีม่ีความสามารถ
เฉพาะทาง

M3.12
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทัว่พืน้ที่
บริเวณโรงเรียน

M3.13โรงเรียนจัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน

M3.14
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน

5 4 3 2 1

M4.1
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

M4.2

มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานตาม
แผนและนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ

M4.3โรงเรียนมีระบบสารสนเทศทีไ่ม่เป็นปัจจุบันและขาดประสิทธิภาพ

M4.4
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตาม
นโยบายของโรงเรียน

M4.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

M4.6
โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีเครือข่ายผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วม

M4.7

ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN เพือ่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

M4.8
โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
โรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ระดับความคิดเห็น
รหัส ประเด็นปัจจัย

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในดำ้นกำรจัดกำร (Management) ( M4)  



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคนดีอย่างเป็นระบบ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
 

2. โครงการสถานศึกษาพอพียง 
   (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
3. โครงการคุณธรรม 
 
4. โครงการธนาคารโรงเรียน 
 
5. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
6. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด,โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ 
 

1. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร้อยละของของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคนดีอย่างเป็นระบบ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
8. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
9. โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู 
   สานต่อที่พ่อท า 
10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
12. โครงการค่ายเครือข่ายคนดีศรีรัชมัง
คลาภิเษก 
 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
14. โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาการ
ทหาร (นศท.) 

3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

3. ร้อยละของ.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ และทักษะด้านอาชีพ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
3. โครงการรวบรวมและจัดท าท าเนียบ
แหล่งเรียนรู้ 
 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมและชุมนุม 
 
5. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
 
6. โครงการสะเต็มศึกษา 
 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและความถนัด 
 

2. สร้างเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 
2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 
 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 
3. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ 
 
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
5. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
 
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
 
 

1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในความมั่นคงของ
การประกอบอาชีพครู 
 
3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
4. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารเพิ่มขึน้ 
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กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
7. โครงการกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก 
 
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
9. โครงการการบริหารงานวิชาการ 
 
10. โครงการวัดผลประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียน 
 
11. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
 
12. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านความรู้
ดิจิทัล การสอนดิจิทัล ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3       
ที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
 
5. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 
6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 

5. iร้อยละครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้ หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 
 
6. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
 
13. โครงการพัฒนาส่งเสริมทางด้าน 
วิชาการ 
 
14. โครงการการวางแผนงานวิชาการ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองผ่านระบบ
Online และแบบ Face-to-Face  
Training 
 
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทัล 
 
9. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหาร
จัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 
 
 

    

 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาส  เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
 
3. โครงการการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
4. โครงการแนะแนวการศึกษา 
 
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 
7. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 
2. เพ่ือน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
3. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ 
 
4. เพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
5. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน 
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
 
4. โรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
คะแนนทดสอบต่าง ๆเพิ่มข้ึน 

85 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

 
80 
 
 
 

70 

90 
 
 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

 
85 
 
 
 

75 

95 
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100 
 
 
 

 
90 
 
 
 

80 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการด ารงชีพ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการงานอาคารสถานที่  
สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อม 
 
2. โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
3. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
6. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท า
ประโยชน์ต่อสังคม ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยที่ดีเป็นที่พึง
ประสงค์ 
 
4. เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆตามโครงการ
โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพ
ติด 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
จิตส านึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. ร้อยละจ านวนครูที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการด ารงชีพ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
9. โครงการธนาคารโรงเรียน 
 
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
11. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน (สอร.) 
 

5. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รู้จักประหยัด อดออม และสามารถ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
 
7. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการ
บริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอน 
 

5. ร้อยละของผู้เรียน มีการออมเงินกับ
ธนาคารโรงเรียน 

90 95 100 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการด ารงชีพ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
12. โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
13. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
นักเรียน 
 
14. โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายา
เสพติด โรคเอดส์ และสื่อออนไลน์ 
 
15. โครงการสายสัมพันธ์บ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน 
 
16. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
17. โครงการปรับปรุงระบบเสียงและ
บริการห้องโสตทัศนศึกษา 

8. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
9. นักเรียนมีความรู้ และเห็นความส าคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
10. นักเรียนเกิดความรัก และภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 
11. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน 
 
12. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้
มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผล มี
วิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ปัญหาได้ 
 

    



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการด ารงชีพ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
18. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
19. โครงการการเพ่ิมศักยภาพ       
การเรียนรู้ทางด้านยุวกาชาดและการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
20. โครงการสะเต็มศึกษา 
 
21. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
22. โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร (นศท.) 
 
23. โครงการทัศนศึกษา 
 
24. โครงการพัฒนาห้องสมุด 

     



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
1. โครงการการวัดผลประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียน 
 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนงานและงบประมาณ 
 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
4. โครงการสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
 
5. โครงการเปิดโลกวิชาการ 
 
6. โครงการสายสัมพันธ์บ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน 
 
7. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

1. เพ่ือปรับปรุงระบบการวัดและประเมิน
ให้กับครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศแผนงานและ
งบประมาณ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือ
สังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ
อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา 
5. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง
ทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียม
กัน 

1. จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ด าเนินการให้มี
คุณภาพ 
 
2. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. ร้อยละจ านวนผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆให้การสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 
8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
9. โครงการการบริหารงานวิชาการ 
 
10. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ 
 
11. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
 
12. โครงการการวางแผนงานวิชาการ 
 
13. โครงการบริษัทธรรมมาภิบาล  
สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร 
 

     

 


