
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ 4 

ปี 
 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 

( พ.ศ.2562-2565 ) 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 12 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร 
 



ค ำน ำ 

แผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ 4 ปี ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2562 (ฉบับที่ 4)  ซ่ึง
ประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัด
การศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาท าข้อมูล ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้น ามาจัดท าแผนงานที่
ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  ในระหว่างปีงบประมาณ 2562-
2565  แผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ 4 ปี จึงเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนเป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่วางไว้ 

ขอขอบพระคุณคณะครู  บุคลากรทุกท่านที่ได้ระดมพลังความคิด  กาย ใจ  จน แผนพัฒนาการศึกษา  

ระยะ 4 ปี  (2562-2565)  ของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนและ

โรงเรียน 

 

 

(นายปชานนท์  ชนะราวี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของคณะครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยเสียด และเห็นว่าเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนและ โรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 

 จึงขอขอบคุณ คณะท างานแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ ทุกท่าน  

 

 

 

 

              ลงชื่อ                                      ผู้ให้ความเห็นชอบ 

( นายบรรหาร  ราชมณี ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

เรื่อง   
ส่วนที่ 1 บทน ำ หน้ำ 
 - สภาพทั่วไป  
 - ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 - ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
ส่วนที่ 2 กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียน  
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
 - ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน  
 - วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  
 - เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดด าเนินการ/ด าเนินงาน  
 - ยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2562-2565 )  
 - นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน  
 - ความเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด/โครงการ กิจกรรม  
 - โครงการ/งบประมาณตามกลยุทธ์  
ส่วนที่ 5 กำรบริหำรสู่กำรปฎิบัติ  
 - กระบวนการน าแผนสู่การปฎิบัติ  
 - เป่าหมายการน าแผนสู่การปฎิบัติ  
 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ภำคผนวก   
 - ค าสั่งที่ 117/2562 เรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 1.1 แสดงโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 งานบุคลากร  งานบริหารการเงิน  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ŸŸŸ งานพัฒนาบุคลากร  งานบริหารบัญชี  งานจัดการเรียนรู้

 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  งานวัดผล ประเมินผล การศึกษา

 งานเงินเดือนและสวัสดิการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา

 งานตรวจสอบ ติดตาม และ  งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
   ภายใน     เทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานแผนงาน  งานวิจัยเพ่ือการศึกษา

 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 งานทะเบียนนักเรียน

 งานแนะแนวการศึกษา

 งานบริการห้องสมุด

 งานโรงเรียนธนาคาร
 งานกิจกรรมลดเวลาเรียน
    เพ่ิมเวลารู้
 งานนิเทศการศึกษา

 งานธุรการ  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  งานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

                                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง

 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

    ในสถานศึกษา  งานสัมพันธ์ชุมชน

 งานโสตทัศนศึกษา  งานส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

                                                                                                      นักเรียน

    กลุ่มบริหารงานบุคลากร   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 งานยานพาหนะ

 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  งานหัวหน้าระดับช้ันและครูทีป่รึกษา

 งานคณะกรรมการสถานศึกษา

 งานลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว



 



ส่วนที่ 1                                                                                                                                                          
สภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
สถานที่ตั้ง         เลขที่ 125 หมู่ 3 ต าบลเขาพระ  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันเดือนปีที่ก่อตั้ง        16  พฤษภาคม  2516 
สังกัด        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ระบบการจัดการศึกษา       ในระบบ 
ระดับท่ีเปิดสอน       ช่วงชั้นที่  2 และช่วงชั้นที่  3 
สีประจ าโรงเรียน       เหลือง – แดง 
เหลือง                           คือ สัญลักษณ์ของศาสนา หมายถึง พระครูสังฆรักษ์ ฯ (ทอง)ผู้อุทิศ  ที่ตั้งโรงเรียน                                     
แดง                              คือ ประชาชน ผู้บริจาคทรัพย์ ที่ดินสร้างโรงเรียน 
อักษรย่อ       พ.ส.ป. 
ตราประจ าโรงเรียน       อุ้งมือชูเสมาธรรมจักร เบื้องหลังเป็นภูเขา 
หมายถึง                        ความร่วมมือของครู ผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมพัฒนาการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 
ปรัชญา       สวุิชชา  โณนิจจ   สิกขติ    หมายถึง ผู้มีความรู้ดี ย่อมศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
ค าขวัญ       เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวนิัย  ใฝ่คุณธรรม 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน       ต้นเสลา 
ผู้บริหาร       นายปชานนท์  ชนะราวี   ล าดับที่ 12 
 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น ห้อง จ านวน (คน) 

1. ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3 ) 4-4-4 = 12 318 

2. ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-ม.6 ) 3-2-2 = 7 160 

รวมทั้งสิ้น 19 478 

 

 

 

 



3.  ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2562 

3.1  จ านวนครูจ าแนกตามต าแหน่งและเพศ 

 
ต ำแหน่ง 

เพศ  
รวม ชำย หญิง 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - 
3. ครู 10 14 24 
4. ครูอัตราจ้าง 2 2 4 
5. ครูอัตราจ้างต่างชาติ - 1 1 
5.ครูธุรการ - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 13 18 31 
 

3.2  จ านวนลูกจ้างจ าแนกตามเพศและหน้าที่รับผิดชอบ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

1. พนักงานบริการ 1 1 2 
2. ยาม 1 - 1 
3. พนักงานขับรถ 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 3 1 4 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.  เกียรติประวัติโรงเรียน 

ล ำดับที่ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 

1. 2524 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. 2526 โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ 
3. 2533 นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 
4. 2537 โรงเรียนจัดอุทยานการศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
5. 2537 จัดการศึกษาตอบสนองนโยบายของกรม

สามัญศึกษาได้ดีเด่น 
กรมสามัญศึกษา 

6. 2537 ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ( นายทวีป  ปรีชา ) สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

7. 2538 จัดการศึกษาตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

8. 2538 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. 2542 โรงเรียนคุณภาพการศึกษาดีเด่น ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
10. 2543 จัดท าฐานข้อมูลผลการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กรมสามัญศึกษา 

11. 2545 โรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับรางวัลที่ 1 

ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

12. 2546 โรงเรียนกองลูกเสือดีเด่น กรมสามัญศึกษา 

13. 2547 สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

14 2547 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
รางวัลเหรียญทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

15. 2548 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
รางวัลเหรียญทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

16. 2549 โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1โรงเรียน              
ในฝัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 



 
ล ำดับที่ 

 
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 

 
ชื่อรำงวัล 

 
หน่วยงำนที่มอบ 

17. 2549 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น          
รางวัลเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

18. 2550 โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

19. 2550 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น          
รางวัลเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

20. 2550 โรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

21. 2551 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
รางวัลระดับทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

22. 2551 โรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธีรรมราช เขต 2 

23. 2552 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
รางวัลระดับทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

24. 2553 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น          
รางวัลระดับทอง 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

25. 2553 ชนะเลิศกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิง ครองถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศ
ไทย 

26. 2554 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น          รางวัล
ระดับทอง 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

27. 2554 ชนะเลิศกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิง ครองถ้วย
รางวั ลพระราชทานสมเด็ จพร ะ เทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

ส ม า ค ม ก า บั ด ดี้ แ ห่ ง     
ประเทศไทย 

28. 2555 ชนะเลิศกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิง ครองถ้วย
รางวั ลพระราชทานสมเด็ จพร ะ เทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีและ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยุวชนชาย 

ส ม า ค ม ก า บั ด ดี้ แ ห่ ง     
ประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ล ำดับที ่ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
29. 2555 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

พิปูน 
30. 2555 ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬากาบัดดี้เยาวชน

หญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภูเก็ตเกมส์ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

31. 2555 รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาบัดดี้เยาวชน
ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภูเก็ตเกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

32. 2556 รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาบัดดี้เยาวชน
ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ 

การกีฬาแห่ งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ 

33. 2556 รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้เยาวชน
หญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ 

การกีฬาแห่ งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ 

34. 2557 ชนะเลิศกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2557 

สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศ
ไทยร่ ว มกั บ โ ร ง เ รี ยนร าช
ประชานุเคราะห์ที่ 29 

35. 2557 ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬา              
กาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 31  จันทบูรเกมส์ 

การกีฬาแห่ งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี 

36 2558 ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
เยาวชนหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2558 

สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับจังหวัดเชียงราย 

37 2558 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

38 2559 โล่ห์เกียรติยศโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น 

ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
ศึกษาธิการ  ภาค 11 

39 2559 เกียรติบัตรหน่วยงานที่มีมาตรการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนของ
ประเทศ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพและงาน
สนับสนุนป้องกัน อุบัติ เหตุ
จราจรระดับจังหวัด (สอจร.) 

 
 
 
 
 
 



ล ำดับที ่ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
40 2559 รางวัลสถานศึกษาด าเนินการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

41 2559 รางวัลชมเชย  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

42 2559 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน  อย. น้อย       
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

43 2559 โล่ เกี ยรติ ยศโรง เรี ยนที่ มี ผลการสอบ        
O- NET  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ( องค์การมหาชน) 
(สทศ.) 

44 2560 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

45 2560 รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น  งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 67 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

46 2561 รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ  ครั้งที่ 68 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

47 2561 โ ล่ เ กี ย รติ ยศผลคะแนนทดสอบท า ง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
ระดับโรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 
 

48 2562 ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพระดับ ScQA 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 



ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จของโรงเรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

2.โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

โครงกำรดีเด่นตำมแผนปฏิบตัิกำร ปีกำรศึกษำ 2562 

 1. โครงการโรงเรียนสีเขียวอาคารสีขาว 

 2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

          5. โครงการธนาคารโรงเรียน 

              6.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

              7.โครงการค่ายคุณธรรม 

              8.โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 

 

โครงกำรพิเศษดีเด่น ปีกำรศกึษำ 2562 

1.  โครงการบริหารจัดการด้านการเกษตร อาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน                 
อย่างครบวงจรตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปบริหารจัด                
การเรียนการสอน 

2. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2                                                                                                                                                          
กำรศึกษำสถำนภำพของของโรงเรียน 

 
 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยใช้เทคนิค SWOT   
Analysis  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งมี 4 ประเด็นดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง ( Strengths : S ) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายใน  หน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี  หรือข้อเด่นที่ท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน  (  Weaknesses : W ) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน  ปัจจัย
หลักของสภาพแวดล้อมภายใน  หน่วยงานที่เป็นอ่อน ข้อด้อย  หรือจุดที่ควรพัฒนา  ส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส ( Opportunities : O ) หมายถึง  โอกาส ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอก  หน่วยงานที่เป็นโอกาส  เอ้ืออ านวย  หรือสนับสนุนงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค  ( Threats  : T )  หมายถึง อุปสรรค  ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค  ภัยคุกคาม  หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานมาประสบผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียน 

 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา  ( S1 ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างและนโยบาย 
2. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ

เป้าประสงค์ 

1. ขาดการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
2. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนยังมีน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


2. ด้านการให้บริการและผลผลิต ( S2 ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การบริหารเงิน และงบประมาณเป็นไปตาม
แผน  โปร่งใส  สามใรถตรวจสอบได้ 

2. การให้บริการทางการศึกษา  มีนแหล่งเรียนรู้  
สถานที่  ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการสถานที่ต่อองค์กร/ชุมชน  ในการ
สัมมนาอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและความ
ถนัด 

1. สภาพโรงจอดรถของนักเรียนไม่เอ้ือต่อ
การเข้ารับบริการ 

2. สภาพโรงอาหารของนักเรียนไม่สะอาด
เท่าท่ีควร 

3. การประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ กับ
ชุมชนยังไม่ทั่วถึง 

4. ไม่มียานพาหนะอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน/ท ากิจกรรมต่างๆ 

 
3. ด้านบุคลากร ( M1 ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บุคลากรมีความรู้  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ  สอนตรงตามสาขาวิชา 

2. มีอัตราก าลังเพียงพอ 
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริม  พัฒนาตนเองอย่าง

เต็มศักยภาพ (การศึกษาต่อ/การอบรม
สัมมนา) 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาวิทยฐานะ 
 

1. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
2. ข้าราชการครูมีกาสรโยกย้ายบ่อย 
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
4. บุคลากรท างานพิเศษหลายด้านส่งผลให้

ประสิทธิภาพด้านการสอนไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
4. ด้านประสิทธิภาพด้านการเงิน ( M2 ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีงบประมาณเพียงในการบริหารจัดการงาน 1. การขอรับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง/บุคลากร
ภายนอกไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2. การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปตาม
แผน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

 

 
 
 



5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( M3 ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. วัสดุ/อุปกรณ์  สื่อการสอน  ที่เอ้ิอต่อการจัดการ
เรียนการสอนและมีอย่างเพียงพอ 

2. มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน / 
ชุมชน  อย่างทั่วถึง 

1. ครูขาดทักษะการใช้  สื่อ  และเทคโนโลยี 
2. ขาดการบ ารุง  ซ่อมแซมด้านสื่อ  และ

เทคโนโลยี 

 
6. ด้านการบริหารการจัดการ ( M4 ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการกระจายอ านาจ  ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

3. มีแผนกลยุทธ์  แผนงานโครงการในการบริหาร
จัดการ 

4. มีมาตรฐานการศึกษา  เป็นกรอบในการจัด
การศึกษา 

1. ครูมีภาระงานและการด าเนินการที่
ซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

 
โอกาส อุปสรรค 

1. มีประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
เช่น ชักพระบก 

2. มีการจัดกิจกรรม  งานประเพณีด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

1. สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความ
อ่อนแอ เช่น  ผู้ปกครองหย่าร้าง, 
ผู้ปกครองติดการพนัน, นักเรียนอาศัย
อยู่กับญาติพ่ีน้อง 

2. พ้ืนฐานทางสังคมไม่เข้มแข็ง 
 

2. ด้านเทคโนโลยี (T) 
 

โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

2. ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่ควร 
3. ในบางพ้ืนพ้ืนที่เทคโนโลยี 

 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 

 
โอกาส อุปสรรค 

1. ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา            
ศิษย์เก่า องค์กรร้านค้าต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนได้สนับสนุน/บริจาค
ทุนทรัพย์  ท าให้การศึกษาด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้ปกครองมีอาชีพไม่ม่ันคง  มีรายได้
น้อย  ไม่แน่นอน  ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
 

โอกาส อุปสรรค 

1. ผู้ปกครองให้ความสนใจ  และ
สนับสนุนด้านการศึกษา  งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดี 

2. ผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาท าให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง 
ๆ มากยิ่งขึ้น 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
พุทธศักราช  2562 (ฉบับที่ 4)  เป็น
กรอบในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

1. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ. การศึกษา 

2. การด าเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา  ไม่สอดคล้อง
กับ                 กฎระเบียบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ระเบียบการกระจายอ านาจของ
ท้องถิ่น  เป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)ภายในปีการศึกษา 2565” 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 
2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน เป็นต้นแบบที่มีความพร้อมในการให้บริการทาง

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  

3. น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่
จ าเป็นต่อการธ ารงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในยุค Thailand 4.0 มีจิตส านึกความเป็นไทยและพลโลก มีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ รู้จักสร้างนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรม และรู้จักปรับตัวต่อผลกระทบของนวัตกรรม 

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่ใจรักการอ่าน 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 บรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม 

 
ค่ำนิยมองค์กร      

  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ได้ก าหนดค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรม องค์กร ในการปฏิบัติงาน 
คือ “GO-STEP” ซึ่งหมายถึง การก้าวไปทีละก้าว อย่างมั่นคง ยั่งยืน  
  G –Governance  = การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  O – Organization Unity  = ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร 
  S – Sufficiency  = การจัดการเรียนรู้และการบริหารงานตามหลักปรัชญา 
                                                                      เศรษฐกิจพอเพียง 
  T – Teamwork  = การท างานเป็นทีม 
  E –Ethics  = มุ่งเน้นการท างานด้วยจริยธรรม 
                           P – Professional  = มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 



 
เป้ำประสงค์ 

1. โรงเรียนปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้รับการประเมินคุณภาพการด าเนินงานผ่านเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับ obecQA 

2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่วางไว้ 
3. กระบวนการบริหารและการจัดการมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความผูกพันกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 
1. อัตราการออกกลางคัน  การซ้ าชั้นไม่เกินร้อยละ  2 
2. ผลสัมฤทธิ์   เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
3. ผู้เรียนจบหลักสูตร  ร้อยละ 98  ขึ้นไป 

 
กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 
โดยปรับระบบการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลปรับระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้บนเวทีโลก 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน โดย
ด าเนินการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนที่สามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้และการให้บริการด้าน
ความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการและความคาดหวังของ
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะให้แก่
ผู้เรียนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขและเท่าทัน รู้จักสร้างนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรมและรู้จักรับมือต่อผลกระทบของนวัตกรรม โดย ส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง น้อมน าศาสตร์พระราชาใน
แต่ละแขนงและประเด็นมาประยุกต์และบูรณาการร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทัน เห็นความส าคัญในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง  รู้จัก
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  รู้จักน านวัตกรรมที่มีคุณค่าในแขนงต่างๆมาประยุกต์ใช้ในอาชีพและการ
ด ารงชีวิต  รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหาและสามารถรับมือต่อผลกระทบของนวัตกรรมจากบุคคลหรือสังคมรอบข้าง
ได้ 



  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และบทบาท
หน้าที่ของตนเองสู่การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน โดยใช้ หลักการ RKPเป็นรูปแบบที่ใช้
ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย 1)บทบาทหน้าที่ (Roles) หมายถึง บทบาทหน้าที่ต่างๆท่ีครูและบุคลากร
ได้รับจากโรงเรียน 2)ความรู้(Knowledge) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากร 3)อ านาจร่วม (Power with) หมายถึง การให้โอกาสแก่ครูและบุคลากรในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมใดๆที่มีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมนั้นๆ
รวมถึงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบทีมงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานทั้งด้านสถานที่  ด้านมนุษย
สัมพันธ์และพฤติกรรมองค์กร 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  
- โรงเรียนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ObecQA 
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบรรลุตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียน 

ประกาศไว้ 
- ผลการทดสอบระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 2 
- ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียนใน

ระดับมากข้ึนไป 
กลยุทธ์ที่ 3 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ค้นพบความสามารถทางด้านอาชีพของตนเอง และมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาเพ่ือ

การมีงานธรรม 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมในด้านที่ตนเองสนใจได้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในสาขาที่ตนเองสนใจและตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
- บุคลากรทุกคนได้รับขวัญและก าลังใจและส่งเสริมให้ศึกษาต่ออีกท้ังส่งเสริมให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
- ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับชั้นเรียน  รู้จักน าผลการวิจัย

หรือนวัตกรรมของตนเองหรือบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
- ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ตามที่ก าหนดและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่

เกิดจากกระบวนการ PLC 
 
 
 



จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
        1.จุดเน้นด้านผู้เรียน (4 ข้อ) 
           1.1 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่มีสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล 
           1.2 นักเรียนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 
           1.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความ
เป็นไทยและพลเมืองโลก 
          1.4 นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ข้อ) 
          2.1 การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
       3.จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ (2ข้อ) 
          3.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
          3.2 เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นไปตาม หลักธรร
มาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 
        โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์
และจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

โครงการเชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่ 

พึงประสงค์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเกณฑ์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
(obecQA) โดยปรับระบบการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลปรับระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วย
ระบบคุณภาพที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้บนเวที
โลก 
 

โครงกำร ตัวช้ีวัดระดับโครงกำร 
1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ค่ายคณิตศาสตร์ 
   1.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
   1.4 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   1.3 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
   1.5 กิจกรรมวันเสลาบาน 
   1.6 กิจกรรมวันอาเซียน 
   1.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นักเรียนทุกช่วงชั้นมีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ 
2.5-4.0 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2.นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส มีจ านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องและมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
4.นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 



   1.8 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   1.9 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ Onet 
   1.10 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   1.11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง

เครือข่าย 
   1.12 พัฒนางานวัดผลประเมินผล 
   1.13 พัฒนาห้องสมุด 
   1.14 พัฒนางานแนะแนว 
   1.15 ค่าย English camp 
   1.16 ค่ายวิทยาศาสตร์ 
   1.17 กิจกรรมวันคริสมาส 
   1.18 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
   1.19 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   1.20 กิจกรรมไหว้ครู 
   1.21 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.22 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.23 วิชาการส ี
   1.24 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   1.25 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและ

เทคโนโลยีสาระสนเทศ 
   1.26 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   1.27 กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา 
   1.28 กิจกรรมกีฬาสี 

5.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับ
เกียรติบัตรและรางวัลระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักเรียนที่เข้าร่วม 
6.นักเรียนมีผลการสอบ onet ได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
8.นักเรียนมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจในระดับดีขึ้นไป 

2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

       2.1 กิจกรรมนิเทศติดตาม 
   2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1.ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการ               
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศ
ไว้ 
2.ทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระได้รับการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบที่ 4 

3.ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลระดับ 
ObecQA 

       3.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ obecQA 
   3.2กิจกรรมพัฒนาระบบงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1.โรงเรียนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับ ObecQA 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ให้มีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพทั้งควำมรู้ที่เป็นสำกลและภูมิปัญญำท้องถิ่นตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชน โดยด าเนินการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนที่สามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้และการ
ให้บริการด้านความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการและความ
คาดหวังของชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
1.ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา
สู่สากล 
   1.1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 

   1.2 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 
   1.3 กิจกรรมจัดการความรู้ สู่ผู้เรียนและ
ชุมชน 

   1.4 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา 

1.ชุมชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของสถานศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 
2.ครูร้อยละ 80 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 
3.ผู้เรียนสามารถรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสารและวีดีทัศน์ครบทุกเรื่องท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.นักเรียนร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา 

 
กลยุทธ์ที่ 3 น้อมน ำศำสตร์พระรำชำมำเป็นแนวทำงเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะ

ให้แก่ผู้เรียนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต อย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส ำนึกควำมเป็นไทยและพลโลก อยู่ใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุขและเท่ำทัน รู้จักสร้ำงนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรมและรู้จักรับมือต่อผลกระทบของ
นวัตกรรม โดย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง 
น้อมน าศาสตร์พระราชาในแต่ละแขนงและประเด็นมาประยุกต์และบูรณาการร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทัน เห็นความส าคัญในการประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของตนเอง  รู้จักสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  รู้จักน านวัตกรรมที่มีคุณค่าในแขนงต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ในอาชีพและการด ารงชีวิต  รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหาและสามารถรับมือต่อผลกระทบของนวัตกรรม
จากบุคคลหรือสังคมรอบข้างได ้
โครงการ ตัวชีวัดระดับโครงการ 

1.ศาสตร์พระราชาน าพาชีวิต 

   1.1 กิจกรรมโครงงานอาชีพ 

   1.2 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 

   1.3 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถสร้างนวัตกรรมและน าเสนอ
ผลงานได้ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่
ทรงคุณค่ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 



   1.4 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 3.ผู้เรียนทุกคน สามารถค้นพบความถนัดทางด้านอาชีพและ
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินความรู้และทักษะด้าน
อาชีพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

5.ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร

ปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ และบทบำท
หน้ำที่ของตนเองสู่กำรพัฒนำผู้เรียนตำมเป้ำหมำยและจุดเน้นของโรงเรียน โดยใช้ หลกัการ RKPเป็นรูปแบบที่ใช้
ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย 1)บทบาทหน้าที่ (Roles) หมายถึง บทบาทหน้าที่ต่างๆท่ีครูและบุคลากร
ได้รับจากโรงเรียน 2)ความรู้(Knowledge) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากร 3)อ านาจร่วม (Power with) หมายถึง การให้โอกาสแก่ครูและบุคลากรในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมใดๆที่มีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมนั้นๆ
รวมถึงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบทีมงานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานทั้งด้านสถานที่  ด้านมนุษย
สัมพันธ์และพฤติกรรมองค์กร 

โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ 

1.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

   1.1 อบรม และส่งเสริมการพัฒนางานด้วย
กระบวนการ PLC 

   1.2 ศึกษาดูงาน Best practice 

   1.3 กิจกรรมอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

1.ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในสาขาที่ตนเองสนใจ
และตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC ตามที่
ก าหนดและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่เกิดจาก
กระบวนการ PLC 

3.ครูร้อยละ 90 มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง 

2.โครงการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

   2.1 เชิดชูเกียติบุคลากรดีเด่น 

   2.2 กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากร 

1.ครูและบุคลากรทุกคน มีขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับ 
มาก ขึน้ไป และมีพฤติการณ์ในการร่วมคิดร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

2.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
การปฏิบัติงาน 



3. โครงการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.1 สร้างคนดีจิตอาสา 

   3.2 โรงเรียนสีเขียวอาคารสีขาว 

   3.3 กิจกรรม 5 ส 

   3.4 กิจกรรม big cleaning Day 

   3.5 กิจกรรม 3R 

1.ครูและบุคลากรทุกคนพึงพอใจบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานในระดับมากขึ้นไป 

2.โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดและปลอดภัยเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
 
ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.2558 – 2563) 
 
 ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไปสู่
ผลส าเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของ
สหประชาชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ 
และคณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
 ยุทธศำสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์
บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 6 
ประการ ได้แก่ 

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา

วิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. การปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย 
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
6. ผลิตครูที่มีความเข้มแข็ง อาทิ คุรุทายาทที่มีสามสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง 

ยุทธศำสตร์ที่ต้องด ำเนินกำรตลอดจนถึง พ.ศ. 2563 
1.   ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 

 1) ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน 
2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



5) ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการาสอน 
2.   ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรพัฒนำกำรวิชำชีพ 
 1) ปฏิรูปการสรรหา 
 2) ปฏิรูประบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 3) ปฏิรูปการพัฒนาครู 
 4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

 
3.   ยุทธศำสตร์ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร 
  1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 

2) ปฏิรูประบบวางแผน 
 3) ปฏิรูประบบงบประมาณ 
 4) ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
 5) ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 6) ปฏิรูปโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ  
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ มี
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการอ่านออก  เขียนได้  คิดวิเคราะห์เป็น  สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้  รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส 
มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อม
เข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคลบ้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การบริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่าง
ดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอยได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ                    กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 



9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา น าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 

 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรท่ีมีสมรรถนะสู่
มาตรฐานสากล 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการประเมิน  
ระดับชาติของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 

2.ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา 
 

37.2 
 
 

73.2 
 

73.2 

37.4 

 

73.4 
 
 

73.4 

37.6 

 

73.6 

73.6 

38 

 

74 

74 

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
1.ค่ายคณิตศาสตร์ 
2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ 
   การสื่อสาร 
3.กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
4.พฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
5.กิจกรรมวนัเสลาบาน 
6.กิจกรรมวนัอาเซียน 
7.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
8.กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-net 
9.กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
10.กิจกรรมประชุมผูป้กครอง/ 
        ผูป้กครองเครือข่าย 

 

วิชาการ 

กิจการ 

2. นักเรียนมีความรู้และภูมิคุ้มกัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และ
กิจกรรมอาเซียน 

80.2 80.3 80.4 81 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 

 
 

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

 24.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
25.กิจกรรมพฒันาส่ือการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
26.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

    11.พฒันางานวดัผลและประเมินผล 
12.พฒันางานวดัผลและประเมินผล 
13.พฒันาและบริหารงานห้องสมุด 
14.พฒันางานแนะแนว 
15.ค่าย English camp 
16.ค่ายวทิยาศาสตร์ 
17.กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
18.กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
19.กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
20.กิจกรรมวนัไหวค้รู 
21.กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 
        สถานศึกษา 

 

วิชาการ 

กิจการ 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 

 
 

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

      22.วชิาการสี   
23.ค่ายสังคมศึกษา ทศันาแหล่งเรียนรู้ 
24.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
          จริยธรรม 
25.กิจกรรมพฒันาส่ือการสอน 
      และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
26.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
27.กิจกรรมสอบนกัธรรมศึกษา 
28.กิจกรรมกีฬาสี 
29.สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 
30.กิจกรรมจดัท าประวติั ม.1 
     และ ม.4 

วิชาการ 

กิจการ 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 

 
 

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

      31.กิจกรรมวนัปีใหม่ 
32.กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 
โครงการพฒันาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
33.กิจกรรมนิเทศติดตาม 
34.กิจกรรมพฒันาระบบประกนั 
      คุณภาพ 
โครงการ ขับเคล่ือนโรงเรียนสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA) 
35.ขบัเคล่ือนโรงเรียนสู่โรงเรียน 
      มาตรฐานสากลObecQA 
 

วิชาการ 

กิจการ 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยุทธ์ที ่2 พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน ใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพทั้งความรู้ท่ีเป็นสากล   
                   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์ 
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย  มีจิตส านึก
ความเป็นไทยและพลโลก 

1.ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

3.ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปลูกค่านิยมของ
คนไทย 12 ประการ 
 

80.1 
 
 

80.1 
 

80.1 
 

80.2 

 

80.2 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.3 

80.3 

 

80.4 

 

80.4 

80.4 

 

โครงกำร ศูนย์กำรเรียนรู้คู่ชมุชน
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญำสู่สำกล 
1.ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชน 
2.เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การ
ปฏิบติั 
3.กิจกรรมจดัการเรียนรู้ สู่ผูเ้รียนและ
ชุมชน 
4.กิจกรรมตลาดนดัภูมิปัญญา 
5.กิจกรรมตลาดนดัภูมิปัญญา 
 

วิชาการ 

 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม             
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ร้อยละของของผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.ร้อยละของผู้เรียนปลอดยาเสพติด 

80.1 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.4 

 

 
 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยุทธ์ที่ 3 น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อย่างมีคุณธรรม 
               จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเท่าทัน รู้จักสร้างนวัตกรรม รู้จักใช้นวัตกรรมและรู้จักรับมือ 
               ต่อผลกระทบของนวัตกรรม 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์ 
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ภูมิใจในความเป็นไทย  มีจิตส านึก
ความเป็นไทยและพลโลก 

1.ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

3.ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปลูกค่านิยมของ
คนไทย 12 ประการ 
 

80.1 
 
 

80.1 
 

80.1 
 

80.2 

 

80.2 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.3 

80.3 

 

80.4 

 

80.4 

80.4 

 

โครงการ ศาสตร์พระราชาน าพาชีวติ
1.กิจกรรมโครงงานอาชีพและชุมชน 
2.กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
3.กิจกรรมสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 
4.กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
 

วิชาการ 

 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของของผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.ร้อยละของผู้เรียนปลอดยาเสพติด 

80.1 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.4 

 

 
 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเช่ือมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครู 
                   และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหนา้ท่ีของตนเองสู่การพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและจุดเนน้ของโรงเรียน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาองค์ความรู้สมรรถนะของครู  
สมรรถนะของครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  มีผลเชิง
ประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม 

1.ร้อยละของครูทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เกณฑ์
ประเมินระดับ ดี ขึ้นไป 
 

2.ร้อยละของครูได้รับการนิเทศแบบ
กัลยาณมติร โดยผู้บริหารและเพ่ือนครู 
 

3.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

4.ร้อยละของครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 
 

80.1 
 
 
 
 
 

80.1 
 

 
80.1 
 
 
 

80.1 
 

80.2 

 

 

 

80.2 
 

 

80.2 

 

80.2 
 

80.3 

 

 

 

80.3 

 

80.3 

 

80.3 
 

80.4 

 

 

 

80.4 

 

80.4 

 

80.4 
 

โครงกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำชีพ 
1.อบรมและส่งเสริมการพฒันางาน
ดว้ยกระบวนการ PLC 
2.ศึกษาดูงาน Best Practice 
3.กิจกรรมอบรมการท าวจิยัในชั้น
เรียน 
4.กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
 

บุคลากร 

วิชาการ 

 
 



สว่นที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครู 
                   และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหนา้ท่ีของตนเองสู่การพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและจุดเนน้ของโรงเรียน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

 5.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการอบรม
และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

6.ร้อยละของครูทั้งหมดมีการวัดและประเมิน
ตามสภาพตามสภาพจริง 
 

80.1 
 
 
 
 

80.1 
 

 

80.2 

 

 

80.2 
 

 

80.3 

 

 

80.3 

 

80.4 

 

 

80.4 

 

โครงการ  สร้างบรรยากาศและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1.เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
2.กิจกรรมสร้างขวญั ก าลงัใจแก่
บุคลากร 
โครงการ สร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
3.โรงเรียนสีเขียว อาคารสีขาว 
4.กิจกรรม 3R 
โครงกำร  ส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 
5.กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

บริหารทั่วไป 

บุคลากร 

วิชาการ 

2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเข้มแข็ง และได้รับการรับรอง
จากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
เข้มแข็งและได้รับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาและได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

80.1 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.4 

 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครู 
                   และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหนา้ท่ีของตนเองสู่การพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและจุดเนน้ของโรงเรียน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

3.เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามี
ความเข้มแข็ง  ในการยกระดับคุรภาพ
โรงเรียนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 

1.โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 

80.1 
 
 
 
 

80.1 

80.2 

 

 

80.2 

 

80.3 

 

 

80.3 

80.4 

 

 

80.4 

 

6.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 
7.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กิจการ 

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยและ
เพียงพอ 
 

1.ร้อยละของห้องเรียนทั้งหมดมีจ านวน
นักเรียนไม่เกิน 36  คนต่อห้อง 
2.ร้อยละของห้องเรียนวิทยาศาสตร์มี
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพห้องเรียน 
3.ร้อยละของห้องปฎิบัติการที่มีครุภัณฑ์
อุปกรณ์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเพียงพอสอดคล้อง
กับหลักสูตรและพร้อมใช้งาน 

80.1 
 

80.2 

 

80.3 

 

80.4 

 

 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตวัชี้วัดและโครงกำร /กิจกรรม ปี 2562-2565 
กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครู 
                   และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหนา้ท่ีของตนเองสู่การพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและจุดเนน้ของโรงเรียน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
โครงกำร/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 

 4.ร้อยละของห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพห้องเรียนของโรงเรียน 
 

5.ร้อยละของห้องปฏิบัติการมีระบบการจัดการ
วัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

80.1 
 
 
 
 

80.1 

80.2 

 

 

80.2 

 

80.3 

 

 

80.3 

80.4 

 

 

80.4 

 

  

 
 
 
 
 



โครงกำร/งบประมำณตำมกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ  2562-2565 
 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)  

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 ค่ายคณิตศาสตร์ 14,500 15,500 16,500 17,500 

2 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 468,000 468,000 468,000 468,000 

3 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 4,600 4,700 4,800 4,900 

4 พฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 26,200 26,300 26,400 26,500 

5 กิจกรรมวนัเสลาบาน 36,000 37,000 38,000 39,000 

6 กิจกรรมวนัอาเซียน 5,500 5,600 5,700 5,800 

7 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 83,260 84,260 84,260 86,260 

8 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 90,000 91,000 92,000 93,000 



กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)  

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

9 กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-net 1,000 1,200 1,300 1,300 

10 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1,000 1,100 1,200 1,300 

11 กิจกรรมประชุมผูป้กครอง/ผูป้กครองเครือข่าย 6,500 7,500 8,500 9,500 

12 พฒันางานวดัผลและประเมินผล - - - - 

13 พฒันาและบริหารงานห้องสมุด 6,800 6,900 7,000 7,100 

14 พฒันางานแนะแนว 18,500 19,000 19,500 20,000 

15 ค่าย English camp 20,000 20,500 21,000 21,500 

16 ค่ายวทิยาศาสตร์ 30,000 30,500 31,000 31,500 

 



กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)  

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

17 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 6,000 6,100 6,200 6,300 

18 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 3,500 3,100 3,200 3,300 

19 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000 5,100 5,200 5,300 

20 กิจกรรมวนัไหวค้รู 2,500 2,600 2,700 2,800 

21 กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 

22 วชิาการสี 30,000 30,000 30,000 30,000 

23 ค่ายสังคมศึกษา ทศันาแหล่งเรียนรู้ 35,000 35,500 36,000 36,500 

24 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25,000 26,000 27,000 28,000 

 



กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)  

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

25 กิจกรรมพฒันาส่ือการสอนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 172,000 173,000 174,000 175,000 

26 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2,000 2,500 2,600 2,700 

27 กิจกรรมสอบนกัธรรมศึกษา 3,000 3,500 4,000 4,500 

28 กิจกรรมกีฬาสี 50,000 51,000 52,000 53,000 

29 สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 3,000 3,200 3,300 3,400 

30 กิจกรรมจดัท าประวติั ม.1 และ ม.4 - - - - 

31 กิจกรรมวนัปีใหม่ 10,000 11,000 12,000 13,000 

32 กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 11,000 12,000 13,000 14,000 

 



กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาพฒันาระบบบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล(obecQA)  

โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

33 กิจกรรมนิเทศติดตาม - - - - 

34 กิจกรรมพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 2,400 3,000 3,400 3,900 

35 ขบัเคล่ือนโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลObecQA 50,000 53,500 54,000 54,500 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร/งบประมำณตำมกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ  2562-2565 
 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน ให้มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ทีเ่ป็นสากลและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน 

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาสู่สากล ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน - - - - 

2 เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การปฏิบติั 10,000 11,000 12,000 13,000 

3 กิจกรรมจดัการเรียนรู้ สู่ผูเ้รียนและชุมชน 3,000 4,000 5,000 6,000 

4 กิจกรรมตลาดนดัภูมิปัญญา 8,000 8,500 9,000 9,500 

 

 

 

 

 



โครงกำร/งบประมำณตำมกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ  2562-2565 
 

กลยุทธ์ที ่3 น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีมุ่่งส่งเสริมทกัษะให้แก่ผู้เรียนทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวติ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

มีจิตส านึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเท่าทนั รู้จักสร้างนวตักรรม รู้จักใช้นวตักรรมและรู้จักรับมือต่อผลกระทบของนวตักรรม 

โครงกำร ศำสตร์พระรำชำน ำพำชีวิต ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 กิจกรรมโครงงานอาชีพ - - - - 

2 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 3,000 4,000 5,000 6,000 

3 กิจกรรมสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน - - - - 

4 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 5,000 5,500 6,000 6,500 

 

 

 

 

 



โครงกำร/งบประมำณตำมกลยุทธ์ปีกำรศึกษำ  2562-2565 
 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานทีเ่อือ้ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้

มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหน้าทีข่องตนเองสู่การพฒันาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน 

โครงการ ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 อบรมและส่งเสริมการพฒันางานดว้ยกระบวนการ PLC 10,000 10,500 11,000 11,500 

2 ศึกษาดูงาน Best Practice 60,000 61,000 62,000 63,000 

3 กิจกรรมอบรมการท าวจิยัในชั้นเรียน 20,000 20,500 21,000 21,500 

      

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานทีเ่อือ้ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้

มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหน้าทีข่องตนเองสู่การพฒันาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน 

โครงการ  สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 3,000 4,000 5,000 6,000 

2 กิจกรรมสร้างขวญั ก าลงัใจแก่บุคลากร 3,000 4,000 5,000 6,000 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานทีเ่อือ้ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้

มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหน้าทีข่องตนเองสู่การพฒันาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน 

โครงการ สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 สร้างคนดี มีจิตอาสา 1,000 1,500 2,000 2,500 

2 โรงเรียนสีเขียว อาคารสีขาว 6,000 7,000 8,000 9,000 

3 กิจกรรม 3R 22,800 23,800 24,800 25,800 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่4 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานทีเ่อือ้ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้

มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพ และบทบาทหน้าทีข่องตนเองสู่การพฒันาผู้เรียนตามเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน 

โครงการ  ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ปีทีด่ าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

ล าดับที ่ กจิกรรม 2562 2563 2564 2565 

1 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา - - - - 

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 8,000 8,500 9,000 9,500 

3 กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5,000 6,000 7,000 9,000 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5                                                                                                                                                          
การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
 แผนปฏิบติักาประจ าปี เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปฏิบติังานเพื่อส่งมอบผลผลิตการใหบ้ริการการศึกษา
ท่ีเช่ือมโยง สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
12 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ จึงก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติัและ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ ดงัน้ี 
 
 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. ส่ือสารทิศทางองคก์รทั้งวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ จุดเนน้การด าเนินงาน  และเป้าหมาย
การใหบ้ริการแก่บุคลากรทุกคน รับรู้และเขา้ใจตรงกนัอยา่งทัว่ถึง  
 2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างานและมอบหมายผู ้รับผิดชอบป ฏิบัติงานทั้ ง เจ้าภาพหลัก                        
เจา้ภาพรอง และผูส้นบัสนุนพร้อมก าหนดบทบาทความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
 3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์ และจัดท า
แผนปฏิบติัการใหบ้รรลุตามเป้าหมายวตัถุประสงค ์
 4. ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติัอย่างเป็นระบบ โดยติดตาม
ความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา 
 6. สร้างกลไกการขบัเคล่ือนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีสู่สาธารณะชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ปรับวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานและการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
2. ส่งเสริมการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาใชใ้นการพฒันาปฏิบติังานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร

การพฒันา PDCA และ PLC อยา่งต่อเน่ือง 
3. เช่ือมโยงความส าเร็จของการปฏิบติังานกบัการบริหารงานบุคคลอยา่งชดัเจน 
4. บริหารจดัการโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 



 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ 

ที่  117/2563 
เรื่อง จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
             
                
เพ่ือให้การประชุมเชิงงปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี    (พ.ศ.2562-2565) และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนปีการศึกษา 2562ซึ่งก าหนดจัดท า   ในวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ดังนั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (1) ,(3) และ (4) จึง
มอบหมายให้ข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่วางแผนและอ านวยการต่างๆ ในการประชุมให้เป็นไปตาม
ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนองาน/โครงการในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1.นายปชานนท์ ชนะราวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 3.นายสุวิทย์  ลิ่มวิจิตรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป             กรรมการ 
 4.นางสาวประภาวรินทร์  น้อยส าเนียง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
 5.นางสัมพันธ์  ดั่นสกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล             กรรมการ 
 6.นายอรรถวุฒิ  บุญเทพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนฯ           กรรมการ 
 7.นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 8.นายชยุติ  คงใหม่  ผู้ช่วยหัวหน้างานนโยบาย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 9.นางสาวบุญนิสา  อุธายีร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานนโยบาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่เคราะห์เสนอเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาน าเสนอ
งาน/โครงการ ที่รับผิดชอบและก าหนดงบประมาณของงาน /โครงการของแต่ละฝ่าย/งานแต่ละกลุ่มสาระใน



แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์   ประธานกรรมการ 
  2.นางศุภกาญจน์  คงศักดิ์    กรรมการ 
  3.นางสาวปรีดาภรณ์  ติยจันทร์   กรรมการ 
  4.นางจรุณี  อนุรัตน์    กรรมการ 
  5.นายสัมภาษณ์  ดารากุล    กรรมการ 
  6.นางรัตนา  วิเวกรวงทอง   กรรมการ 
  7.นางสาวจิราพร  บุญมาก   กรรมการ 
  8.นางศิริจันทร์  รัตนะ              กรรมการ 
  9.นางพันธิตรา เชื้อพลพิชัย   กรรมการ 
  10.หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
  11.นายชยุติ  คงใหม่    กรรมการและเลขานุการ 
 2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
  1.นางสัมพันธ์   ดั่นสกุล    ประธานกรรมการ 
  2.นายวรา    อนุรัตน์    กรรมการ 
  3.นายอรรถวุฒิ  บุญเทพ    กรรมการ 
  4.นางสาวศศิกาน ราชมณี    กรรมการและเลขานุการ 
 2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1.นางสาวประภาวรินทร์  น้อยส าเนียง  ประธานกรรมการ 
  2.นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์    กรรมการ 
  3.นายพิสิฎฐ์  ขวัญแข    กรรมการ  
  4.นายสัมภาษณ์  ดารากุล    กรรมการและเลขานุการ 
 2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
  1.นายสุวิทย์    ลิ่มวิจิตรวงศ ์   ประธานกรรมการ 
  2.นายวรา  อนุรัตน์    กรรมการ 
  3.นางรัตนา  วิเวกรวงทอง   กรรมการ 

 4.นายทวีศักดิ์   จันทร์หอม   กรรมการ 
 5.นางศุภกาญจน์  คงศักดิ์    กรรมการ 

  6.นางสาวศศิกาน ราชมณี            กรรมการและเลขานุการ  
 2.5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1.นายอรรถวุฒิ   บุญเทพ    ประธานกรรมการ 

 2.นางสุมาลี   เพชรชนะ    กรรมการ 
  3.นายสมบัติ   แสงศรี    กรรมการ 



  4.นางนงลักษณ์   จันทวงศ์   กรรมการ 
  5.นางสุมาลี  เพชรชนะ    กรรมการ   
  6.นางสัมพันธ์  ดั่นสกุล    กรรมการ 
  7.นายสุวิทย์  ลิ่มวิจิตรวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
 1.นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ์   ประธานกรรมการ 
 2.นายพสิิฎฐ์  ขวัญแข    กรรมการ 
 3.นายวรา  อนุรัตน์    กรรมการ 
 4.นายธราสุต์  แกล้วทะนง   กรรมการ 
 5.นางนงลักษณ์  จันทวงศ์    กรรมการและเลขานุการ                                       

 2.7  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.นางสาวปรีดาภรณ์  ติยจันทร์             ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวจิราพร   บุญมาก                     กรรมการ 
 3.นางสาวภิสรา  แสงศรี    กรรมการ  

       4.นายสมบัติ   แสงศรี           กรรมการและเลขานุการ 
 2.8 กลุ่มสาระภาษาไทย  ประกอบด้วย 

 1.นายทวีศักดิ์   จันทร์หอม   ประธานกรรมการ 
 2.นางศิริจันทร์  รัตนะ    กรรมการ 
 3.นายเกริกไกร  แซ่เลี้ยว    กรรมการและเลขานุการ 

 2.9 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
  1.นางอภินันท์    ส่งแสงรัตน์   ประธานกรรมการ 
  2.นางจรุณี  อนุรัตน์    กรรมการ 
  3.นางรัตนา  วิเวกรวงทอง   กรรมการ 
  4.นางพันธิตรา  เชื้อพลพิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 2.10 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประกอบด้วย  
  1.นางยุพรัชต์    สุทธิพันธ์    ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวบุญนิสา   อุธายีร์   กรรมการ 
  3.นายชยุติ  คงใหม่    กรรมการและเลขานุการ  
 
 2.11 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  1.นายสัมภาษณ์      ดารากุล   ประธานกรรมการ 
  2.นางศุภกาญจน์  คงศักดิ์    กรรมการ 
  3.นายอรรถวุฒิ   บุญเทพ    กรรมการ 
  4.นายสุวิทย์   ลิ่มวิจิตรวงศ ์   กรรมการ 
  5.นางสุมาลี  เพชรชนะ    กรรมการ 



  6.นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 2.12 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา ประกอบด้วย 

 1.นางสัมพันธ์  ดั่นสกุล    ประธานกรรมการ 
  2.นายกรีพบ  ละเอียด    กรรมการและเลขานุกา 

 2.13 กลุ่มสาระศิลปศึกษา  ประกอบด้วย 
 1.นางสาวประภาวรินทร์   น้อยส าเนียง  ประธานกรรมการ 
 2. นายธีรพงศ์   นิลพัฒน์    กรรมการและเลขานุการ 

 2.14 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1.นางศุภกาญจน์   คงศักดิ์   ประธานกรรมการ 
 2.นางสุมาลี  เพชรชนะ    กรรมการ 
 3.นางจรุณี  อนุรัตน์    กรรมการ 
 4.นายชยุติ  คงใหม่    กรรมการและเลขานุการ 

         3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และอำหำร มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานเรื่องสถานที่ อบรมสัมมนา เครื่อง
เสียง อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มและบันเทิง ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา วันที่ 23 -25 มีนาคม              
พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ประกอบด้วย 
  1.นางสุมาลี  เพชรชนะ    ประธานกรรมการ  
  2.นายทวีศักดิ์   จันทร์หอม   กรรมการ 
  3.นางนงลักษณ์  จันทวงศ์    กรรมการ 
  4.นางรัตนา วิเวกรวงทอง    กรรมการ 
  5.นางสาวบุญนิสา  อุธายีร์   กรรมการ  
  6.นางศุภกาญจน์  คงศักดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
         4. คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนประกอบด้วย 
  1.นายปชานนท์  ชนะราวี    ประธานกรรมการ  
  2.นางอรพรรณ  ริยาพันธ์    รองประธานกรรมการ 
  3.นางสาวประภาวรินทร์  น้อยส าเนียง  กรรมการ 
  4.นางสัมพันธ์  ดั่นสกุล    กรรมการ 
  5.นายสุวิทย์  ลิ่มวิจิตรวงศ์   กรรมการ 
  6.นางอรรถวุฒิ  บุญเทพ    กรรมการ 
  7.นางสาวยุพรัชต์  สุทธิพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
  8.นายชยุติ  คงใหม่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  9.นางสาวบุญนิสา  อุธายีร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
         5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพในกำรประชุมสัมมนำ มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย 
  1.นายพิสิฎฐ์  ขวัญแข    ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์   กรรมการ 



         6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย 
  1.นางสาวประภาวรินทร์  น้อยส าเนียง  ประธานกรรมการ 
  2.นายชยุติ คงใหม่    กรรมการ 
  3.นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 
          7. คณะกรรมกำรประเมินผลและรวบรวมจัดท ำรูปเล่ม มีหน้าที่สรุป ประเมินผลรายงาน การ
ประชุมสัมมนา และรวบรวมข้อมูลต่าง ตามโครงสร้าง เรียบเรียงจัดท าต้นฉบับเข้าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) 
และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 และแจกให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  1.นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์    ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวศศิกาน  ราชมณี   กรรมการ 
  3.นางสาวบุญนิสา  อุธายีร์   กรรมการ 
  4.นายชยุติ คงใหม่    กรรมการและเลขานุการ 
   ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรและทางราชการมากที่สุด 
                        สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

        
 
       (นายปชานนท์  ชนะราวี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 

 
 
 

 

 


