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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ท่ี  .........................................                 วันที่    5  มิถุนายน  2563 
       
เร่ือง    ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2563-2566) 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

   จากการที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2563-2566) 
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้กรอบทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะการการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสภาพของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  โดยความร่วมมือและมีส่วนร่วมให้ข้อมูล  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ในการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  และก าหนดโครงการให้สอดคล้อง
ตามกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (2563-2566) ให้บรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
      บัดนี้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2563-
2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามหลักกระจายอ านาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542   จึงขอเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2563 -2566)  ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในการน าแผนไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
 
                   ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ )  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

1.   ทราบ 
2.   เห็นชอบ 
 

 
                   (นายเชษฐอนันต์ เพชรส่ีหมื่น ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
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ค าน า 

 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566)เล่มนี้ขึ้น  เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน ในการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดโครงการให้
สอดคล้องตามกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566)  ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป 

 
 
         นายประเสริฐ  ธานีรัตน์  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 1 
               สภาพท่ัวไป 1 
               โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 3 
               ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 4 
               ข้อมูลนักเรียน              5 
               ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) 6 
              . ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ปีการศึกษา  2562 

7 

ส่วนที่ 2    การศึกษาสภาพของโรงเรียน 14 
              การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 14 
               การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 17 
               ผลการประเมินสภาพของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 19 
ส่วนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 
               วิสัยทัศน์ 20 
               พันธกิจ 20 
               เป้าประสงค์ 20 
               กลยุทธ์ 21 
               จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 
               ค่านิยมองค์กร 22 
               อัตลักษณ์นักเรียน 22 
               เอกลักษณ์โรงเรียน                22 
               สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 22 
               คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 22 
                มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 23 

ส่วนท่ี 4   ความเช่ือมโยง กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีพ.ศ. 2563-2566 24 
 โครงการท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ 31 
ภาคผนวก  36 
 -ค าส่ัง 37 
 -ภาพประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 40 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลโรงเรียน 

 
1.  สภาพท่ัวไป 
 

ประวัติของ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ    ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อ
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2534  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2536
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที่ต้ัง    
 

   ต้ังอยู่เลขท่ี 181   หมู่ท่ี 3  ต าบลท่ีวัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     ต้ังบนเนื้อท่ี 
ธรณีสงฆ์ของวัดก้างปลา จ านวนเนื้อที่ 17 ไร่ 92 ตารางวา   และท่ีดินบริจาคจ านวน    8 ไร่  รวมเนื้อทีท้ั่งหมด  25 
ไร่ 92 ตารางวา 
 

สีประจ าโรงเรียน                  น้ าเงิน-ขาว 
 

          อักษรย่อโรงเรียน                  ก.ค. 
 
          สัญลักษณ์ของโรงเรียน         ประกอบด้วย  สถูปเจดีย์  บัวคว่ า บัวหงาย  
    ก้านและใบของพืชท่ีมัดรวมกัน   
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ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 

            สถูปเจดีย์  หมายถึง พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพสักการะของ 
                                     ชาวนครศรีธรรมราช 
            ล าแสงท่ีแผ่กระจายตรงยอดเจดีย์  หมายถึง   ความรู้ท่ีแผ่กระจายโดยไม่มีขีดจ ากัด 
            บัวคว่ า บัวหงาย  หมายถึง  ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก้างปลาและชาวบ้านใกล้เคียง 
                                              ในการจัดต้ังโรงเรียน 
            จ านวนใบ   หมายถึง  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ      
 

ปรัชญา 
ปญฺญา  นราน   รตน  ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน 

 
ปณิธาน 

      ใฝ่เรียนใฝ่คิด  จิตสาธารณะ  มีทักษะชีวิต  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  สพม. 12 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   

               ตารางท่ี  1   จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา  

รวม สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ 1 - - - - - 1 
รองผู้อ านวยการ      - -   - - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 2 - 3 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม - 1   - 3    - - 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 - 5 - - 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 3 - 2 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 1 - - 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - - 2 1 - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - 1 2 - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 1    - 3   - - 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 2 - - 2 

รวมจ านวนครู 1    9  4 23 - - 36 
ลูกจ้างประจ า - - - - 1 -  1 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - 1 1 2 1 5 
พนักงานธุรการ    1 - - 1 

รวมจ านวนบุคลากรทั้งหมด 43  คน 
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4.  ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี  2  จ านวนนักเรียน  แยกรายช้ัน เพศ  ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง  ปีการศึกษา  2562  

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1 มีนาคม 2563) 
ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ รวม ห้องเรียน ห้อง:

นักเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 91 94 185 5 1: 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 72 74 146 4 1: 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 65 57 122 4 1: 40 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 228 225 453 13 1: 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 53 82 2 1: 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 28 54 82 2 1: 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 17 39 56 2 1: 40 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 74 146 220 6 1: 40 

รวมทั้งสิ้น 302 371 673 19  
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5.  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
 

ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ ( O-NET) 
                           ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2561 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 49.90 52.49 -2.59 
คณิตศาสตร์ 22.97 26.21 -3.24 
วิทยาศาสตร์ 27.72 35.73 -8.46 
ภาษาอังกฤษ 26.85 25.75 1.10 
เฉลี่ย 4  กลุ่มสาระวิชา 31.86 35.05 -3.19 

 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-NET) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2561 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 38.92 40.95 -2.03 
คณิตศาสตร์ 18.23 21.16 -2.93 
วิทยาศาสตร์ 26.65 27.23 -0.58 
สังคมศึกษา 32.93 32.09 0.84 
ภาษาอังกฤษ 23.84 22.21 1.63 
เฉลี่ย 5  กลุ่มสาระวิชา 28.11 28.73 0.62 
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6. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

       ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย 
๑)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ร้อยละ 
70 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ร้อยละ 
70.30 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ร้อยละ 
75 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ร้อยละ 
78.20 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา 
และสนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย ๒ภาษา 

นักเรียนร้อยละ 72.53 มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง  ครอบครัว  สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

นักเรียนร้อยละ ๖5 มีความสามารถในการ
คิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 73.80 มีความสามารถในการ
คิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 86.91 ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 89.34 มีผลการประเมิน
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 8๐ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน
และกิจกรรมท่ีหลากหลายได้เหมาะสมกับ
วัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 87.70 มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
กิจกรรมท่ีหลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับช้ันของผู้เรียน 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ช้ินงาน / 
ส่ิงประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างน้อยคนละ ๑ ช้ินต่อภาคเรียน 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ช้ินงาน / 
ส่ิงประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
น้อยคนละ ๑ ช้ินต่อภาคเรียน 

๔) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการสืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอผลงานของตนเองได้ 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ผลงานของตนเองได้ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย 
5) นักเรียนร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมเฉล่ียระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 47.92  มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 58.24 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 59.68 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนฉล่ีย
วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 44.47 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 นักเรียนร้อยละ 7๐ มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 75.93  มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 88.38 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 73.44 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 69.86 มีระดับผลการเรียน
เฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๖) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพอื่นๆ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ต่ออาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อ
อาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

       ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย 
๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี “มารยาทดี 
วจีไพเราะ บ่มเพาะความ
เป็นไทย ใส่ใจ
เทคโนโลยี” 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 93.33 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับยอด
เย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของไทย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
บนความแตกต่างของวัฒนธรรมและสังคม
ท่ีหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข บน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและสังคมท่ี
หลากหลาย  
 

๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 92.85 มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๙5 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 98.40 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงานได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
      สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่ผู้เรียนทุกคน โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และปีท่ี 4 นักเรียนทุกคนเข้าค่ายพัฒนา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุก
คนร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ และนักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และท้องถิ่น  

      1) ครูผู้สอนควรจัดหา ผลิตส่ือ ใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์จัดท าการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
      2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการมีงานท าให้กับนักเรียนให้นักเรียนสามารถน าไปใช้
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

         ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีชัดเจนและน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบายของ สพม. 12 ท่ีทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและน าไปปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

โรงเรียนก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ การนิเทศติดตาม การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด และน าผล
การประเมินมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และระบบวงจรคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียน
ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพระดับ ScQA ปี 2562 โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนน าข้อมูลใน
การบริหารจัดการมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในได้แก่ การ
นิเทศการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การนิเทศ
การสอน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 

โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากงบประมาณคูปอง
ครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(ID–plan) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
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 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่าคนละ ๑๒ - ๒๐ ช่ัวโมง
ต่อป ี 

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่าคนละ ๑๒ - ๒๐ 
ช่ัวโมงต่อปี และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (PLC) 

โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครู
ทุกคนจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัย
และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

มีอาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอกบั
จ านวนผู้เรียน 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

จัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหาร
จัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหาร
จัดการ 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพร้อมใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู ้

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 

 

 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา เอาใจใส่ในการบริหารจัดการศึกษาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
และเหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบความปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการในการเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนอย่างมีระบบ ผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนสอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และใช้ในการบริหารจัดการ 

     การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการใน
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

       ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active learning) สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับ
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ภาค
เรียนละ ๑ วิธี 

ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best practice) ภาคเรียนละ ๑ วิธี 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาส่ือการ
สอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู ้

ครูทุกคนใช้และพัฒนาส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน 

 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในช้ันเรียน
ด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู ่

ครูทุกคนจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วยกิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู่ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในรายวิชาท่ีสอน 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใน
รายวิชาท่ีสอน 

ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง  ด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 

ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริง  ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
และหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดในรายวิชาท่ีสอน 

ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ1
เรื่อง 
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๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน (PLC) ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง
ต่อภาคเรียน 

ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน (PLC) ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาการการจัดการเรียนรู้และงานท่ีรับผิดชอบ 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เกิดกับผู้เรียน โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
บกพร่อง ส่งเสริมการผลิตช้ินงาน ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานท าได้ 

      ครูศึกษา เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนและจัดแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ให้
นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเพื่อการมีงานท า 
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ส่วนที่  2 

การศึกษาสภาพของโรงเรียน 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งมี 4 ประเด็น ดังนี้  

1.  สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths : S)  หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม ภายใน
โรงเรียนท่ีเป็นจุดแข็ง ข้อดีหรือข้อเด่นท่ีจะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  

2.  สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknisses : W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม ภายใน
โรงเรียนท่ีเป็นจุดอ่อน ข้อด้อยหรือจุดท่ีควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของโรงเรียนท่ียังไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

3.  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ สภาพแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียนท่ีเป็นโอกาส เอื้ออ านวย หรือสนับสนุนโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์  

4.  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม ภายนอก
โรงเรียนท่ีเป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนไม่ประสบ ผลส าเร็จหรือยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้างการบริหารชัดเจน  เป็นโรงเรียน 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ขาดการนิเทศติดตามงานท่ีก าหนดใน 
   โครงสร้างและนโยบาย 

2. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนครอบคลุมภารกิจ 
    การบริหารการศึกษา 

2. นโยบายด้านการศึกษาเปล่ียนแปลงบ่อย 

3. โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนมีความชัดเจน  
 

3. บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 

4.  โรงเรียนแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากร 
    รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 

5.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ เข้าใจใน 
    บทบาทของตนเอง 
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ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 1. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ   
    ออกเรียนกลางคัน 

2. ผลการแข่งขันทักษะต่างๆได้รับรางวัลระดับเขต 2. การจัดการข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม 
    ท้ังระบบ 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 3.นักเรียนมีปัญหาครอบครัว และฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

4. โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม 
   การเรียนรู้ 

 

6. บริการชุมชน  ช่วยเหลือสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
   ท้องถิ่นและด้านวิชาการ 

 

7. ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีและ 
   วัฒนธรรมภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 

8. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกแนะแนว 
   การศึกษาต่อ 

 

 

ด้านบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 1. จ านวนบุคลากรในบางสาขาไม่เพียงพอ 
2.  ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
 

2. บุคลากรบางท่านปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็มตาม 
    ศักยภาพ 

3. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญใน
ด้านส่ือเทคโนโลยี 

3.  บุคลากรมีประสบการณ์และคุณภาพในการท างาน 4. การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ใน 
   พัฒนางานยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 

4.  ครูมีคุณธรรมและดูแลเอาใจใส่นักเรียนดี 5. ระบบการก ากับ นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
   ของบุคลากรไม่ชัดเจน 

5.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
    ตรงตามสาขาวิชา 

6. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจน มีเวลา 
   ในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 

6. มีการส่งเสริมพัฒนาให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
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7. ครูมีศักยภาพในการท างานหลายด้าน : คน  
ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 

1. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้  
   เงินงบประมาณ 

2. สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ 2. ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

3. มีการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้เงิน 
 3. มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนอกเหนือจากการ 
    วางแผนท่ีก าหนดไว้ 

4. มีการบริหารการใช้เงินอย่างคุ้มค่า 4. ข้ันตอนการใช้เงินยุ่งยากไม่สะดวก 
5. มีรายงานการใช้เงินตามโครงการอย่างเป็นระบบ 
 

5.งานการเงินและพัสดุ ก าหนดระเบียบและเงื่อนไข
ตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือครู ซึ่งมีหน้าท่ี
โดยตรงคือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการท างาน
การเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการสอนของครู 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีส่ือเทคโนโลยีบางส่วนในห้องเรียน 1. ระบบดูแล ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. มีความพร้อมของอาคาร 2. ใช้วัสดุไม่เต็มศักยภาพ 
 
 

3.ขาดห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อมของส่ือและอุปกรณ์
ต่างๆ 

 4.สถานท่ีพักผ่อนของนักเรียนมีไม่เพียงพอ 
 5.ไม่มีสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

 

ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
1. การบริหารจัดการ การนิเทศติดตาม  
   ขาดประสิทธิภาพ 

2. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการบุคลากร 
   ท่ีชัดเจน 

2.การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 

3. การน าระบบPDCA มาบริหารจัดการของโรงเรยีน 
   ชัดเจน 

3.การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จใน 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆไม่ชัดเจน 

4.โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการ
พัฒนาโรงเรียน 

4.มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการจัดการ
เรียนการสอน 

5.มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม 5.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการบริการและ



17 

 

โครงสร้าง สนับสนุนการเรียนการสอน   
สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 

ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio- cultural factors : S) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่รอบโรงเรียน 1. รอรับโอกาส  แต่ขาดความช่วยเหลือตนเอง 
2. เครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็ง 
 

2. ประชาชนขาดความรู้ ความร่วมมือ ไม่เห็น 
   ความส าคัญของการศึกษา 

3. มีหน่วยงานทางการศึกษาท่ีพร้อมให้การสนับสนุน 
   ด้านวิชาการ 

3. นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก 
   ซึ่งส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 
 

4. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความเส่ียง 
    ต่อปัญหายาเสพติด  

5. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีมาก 5. เลียนแบบดารานักร้อง 
6. เครือข่าย/สมาคม/ชุมชน/หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ 
   มีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 
 

6. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่ประกอบ 
   อาชีพรับจ้าง และกรีดยาง ไม่มีเวลาให้บุตร    
   หลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความ 
   ประพฤติและเรื่องการเรียน 

7. การคมนาคมสะดวก 
 

7. ค่านิยมผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียนต่อโรงเรียน 
    ในอ าเภอและจังหวัด 

ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

3. องค์กร สมาคม ให้การสนับสนุนทางการศึกษา 
   นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ข้อมูลท่ีผ่านระบบการส่ือสารทางเทคโนโลยี 
  ไม่ได้รับการกล่ันกรองและตรวจสอบอย่างถูกต้อง 

2. มีแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  2. นักเรียนเข้าถึงส่ือเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมได้ง่าย 
3. ส่ือเทคโนโลยีทันสมัย 
 
 

3. ส่ือเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และ
ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป เด็กจะติดอยู่กับการใช้โทรศัพท์
ไม่สนใจคนอื่นหรือส่ิงอื่น 

 
4. ส่ือท่ีได้รับไม่เพียงกับความต้องการของจ านวนนักเรียน 

 
5.ระบบอินเตอร์เน็ตประจ าอาคารไม่เสถียร/ใช้งานไม่ได้ 
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ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีความหลากหลายอาชีพท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
2. องค์กร สมาคม ให้การสนับสนุนทางการศึกษา 
   นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. เศรษฐกิจของชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
   มีรายได้น้อย 

 4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  
 
 

3. ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครอง 
   มีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหา 
   เรื่องการเงิน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรทาง 
   การศึกษาและนักเรียน 

1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลต่อการ 
   เปล่ียนแปลงนโยบายการศึกษา  

2. มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ด้านการเมือง 
   และกฎหมายแก่นักเรียนในโรงเรียน 

2. ระเบียบข้องบังคับไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
   บุคลากร 

3. เทศบาลสนับสนุนงบในการพัฒนาการศึกษา 
 

3. การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 
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ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม 

สภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยภายใน น้ าหนัก

คะแนน 
ค่าคะแนน นน.*คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (S1) 0.2 3.67 3.83 0.73 0.77 -0.04 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ  (S2) 0.2 3.81 4.41 0.76 0.88 -0.12 
3. ด้านบุคลากร  (M1) 0.2 4.12 3.67 0.83 0.73 0.10 
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน  (M2) 0.1 4.27 3.93 0.43 0.39 0.04 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (M3) 0.1 3.96 3.44 0.40 0.34 0.06 
6. ด้านการบริหารจัดการ  (M4) 0.2 3.61 3.37 0.72 0.67 0.05 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.87 3.78  
สรุปปัจจัยภายใน 0.09  

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายนอก  
 น้ าหนัก
คะแนน  

ค่าคะแนนเฉลี่ย นน.*คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม  (S ) 0.3 3.71 3.79 1.11 1.14 -0.03 
2. ด้านเทคโนโลยี    ( T) 0.2 2.29 4.44 0.46 0.89 -0.43 
3. ด้านเศรษฐกิจ    ( E ) 0.3 3.49 3.61 1.05 1.08 -0.03 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  ( P) 0.2 3.67 4.22 0.73 0.84 -0.11 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 3.35 3.95  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.60  

 

       จากตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายในมีปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
มากกว่าโอกาส  จึงสรุปได้ว่าโรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข็มแข็งแต่ขาดการสนับสนุนจากภายนอก  โรงเรียน 
ควรสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 

 
 

       3.35 
        
 
                                        3.87          3.78 
                                    
 

โอกาส (O) 

   

 จุดแข็ง(S)   จุดอ่อน (W) 
 0.6 

  0.09 
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       3.95 

ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พุทธศักราช 2563-2566  ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

 

            ภายในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
สู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ 

 

1.  จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล 

               บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4.  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์ 

 

1.  ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด และเรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ

เสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  

และชุมชน 
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7.  สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

อุปสรรค (T) 
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8.  มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีหลากหลาย รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 

และร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่ ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10. อาคารสถานท่ีมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เพิ่มข้ึนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ  3 

2.  พัฒนาและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายจิตท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง 

ประสงค์  ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่รู้  คิดเป็นท าเป็น  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะในการ
ท างาน  อนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

4.  ให้โอกาสทางการศึกษา  ลดอัตราออกกลางคัน 
5.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   

ครูมีขวัญและก าลังใจ 
7.  บริการจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
8.  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เหมาะสม  พอเพียง 
9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน  สถาบันการศึกษาแหล่งวิทยากร  สถานประกอบการ   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อจัดการกระบวนเรียนรู้ 
10.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ค่านิยมองค์กร  
           SPIRIT             มีจิตบริการ  สรรสร้างคนดี  มีความคิด  มีเหตุมีผล เป็นแบบอย่าง ท างานเป็นทีม 
 S  =  Service mind           มีจิตบริการ 
 P  =  People development    สรรสร้างคนดี 
 I   =  Idea   ความคิด 
 R  =  Resonable                   มีเหตุมีผล 
 I   =  Indicate                      เป็นแบบอย่าง 
 T  =  Team Work                 ท างานเป็นทีม 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน  
             มารยาทดี วจีไพเราะ บ่มเพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี  
 
เอกลักษณ์โรงเรียน  
           ภูมิทัศน์งามตา  ต้นก้างปลางามเด่น  บริเวณน่าอยู่  ผู้คนร่วมใจ  
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย     
8.   มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 
       มีท้ังหมด 3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ความเชื่อมโยง กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีพ.ศ. 2563-2566 
กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย 

แนวทางด าเนินงาน 
63 64 65 66 

1. ผู้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับและได้รับ
บริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทุกคนอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสงค์ 
เข้าเรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ ม.3 และ  ม.6 
3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนท่ี
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจบการศึกษาภาค
บังคับและขั้นพื้นฐานลดลง 
4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ ม.3 เข้าศึกษาต่อ 
ม.4 หรือเทียบเท่า 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ 
6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

100 
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0 
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100 
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0 
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0 
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100 
0 
 
 

100 
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100 

1.รับนักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นท่ีบริการ ตามแผนการรับ
นักเรียน 
2. พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลให้สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียน 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
6.จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามใน ชีวิตรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น 
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เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย แนวทางด าเนินงาน 

63 64 65 66  
2.  ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการคิด 
และการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเสาะแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับ
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทุก
กลุ่มสาระ ระดับ 3 ข้ึนไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอ่าน  การเขียน 
การส่ือสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี มีผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การสรุป แลกเปล่ียนองค์ความรู้ และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาได้  
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95 

-พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด และการ
เรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย 
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เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย แนวทางด าเนินงาน 

63 64 65 66  
 7.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด 

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active learning) 

100 100 100 100  

 8. ร้อยละของผู้เรียนมีช้ินงานโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี (ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม)ได้อย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินต่อภาคเรียน 

100 100 100 100  

3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะชีวิต 
3.ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
4. ร้อยละของการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมและและพัฒนาทักษะชีวิต 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้บนพืน้ฐานความ
เป็นไทย 
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย 

แนวทางด าเนินงาน 
63 64 65 66 

5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จรรยาบรรณ มีความรู้ 
ความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.ร้อยละของครูที่มีส่ือ นวัตกรรมส าหรับการ
เรียนการสอนจ านวนอย่างน้อย 1 ช้ิน ใน  
1 ภาคเรียน 
5. ร้อยละของครูมีแผนการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (ID–plan) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ไม่ต่ ากว่าคนละ 12-20 ช่ัวโมงต่อปี 
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1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ 
2. สนับสนุนการผลิต การใช้ส่ือ นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและ
เกิดผลดี 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจและมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
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กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 
เป้าหมาย 

แนวทางด าเนินงาน 
63 64 65 66 

4. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเอื้อต่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน 
 

1.ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
2.ร้อยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยคนละ 1 รายวิชา และมีรายงานการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.ร้อยละของครูที่มีการบูรณาการ“ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัด กระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยนื 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3. จัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 

9. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังจัด
ส่ิงแวดล้อม และสืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

1. ร้อยละของกลุ่มสาระมีทะเบียนแหล่ง
เรียนรู ้
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน ท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
3.  ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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100 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. สืบสานท านุ บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย แนวทางด าเนินงาน 

63 64 65 66  
7.  สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

4. ร้อยละของครูมีทะเบียนส่ือและแหล่ง
เรียนรู ้
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

1.จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
2.ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู ้

 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย 

แนวทางด าเนินงาน 
63 64 65 66 

6. การบริหารจัดการ 
ศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลท่ีมีหน่วยงานองค์กร 
ภาคีเครือข่าย  มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีมี
หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2. ร้อยละของการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ 
3. ร้อยละของการบริการ สนับสนุน ส่งเสริม
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในระดับดีมาก 

 

100 
 
 

100 
 

100 
 

80 

100 
 
 

100 
 

100 
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100 
 

90 

100 
 
 

100 
 

100 
 

95 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2. การพัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ท่ีเป็นความส าเร็จและสัมฤทธิ์ผลของงาน 
3. การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงานและ
อ านวยการให้การปฎิบัติงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย แนวทางด าเนินงาน 

63 64 65 66  

10. อาคารสถานท่ีมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
และมีอาคารสถานท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 

85 90 95 100 -พัฒนาอาคารสถานท่ีพร้อมให้บริการทางการศึกษา 

 

กลยุทธ์ท่ี ๕  พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค ์  (Goals) ตัวชี้วัด   (KPIs) 
เป้าหมาย 

แนวทางด าเนินงาน 
63 64 65 66 

8. มีเทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัย และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ในระดับดีมาก 
3. ร้อยละของห้องเรียน  ท่ีมีเทคโนโลยีช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของครู และผู้เรียนท่ีใช้ 

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการ สอน
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
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80 
 
 

80 
 
 

80 

100 
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85 
 
 

85 

100 
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90 
 
 

90 

100 
 
 

95 
 
 

95 
 
 

95 

พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู ้
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โครงการที่สนับสนุนตามแนวทางด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมสนองโครงการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 1,2 - กิจกรรมปลอด 0 ร มส มผ 
- อ่อนเสริม เติมเก่ง 
- ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 
- การอ่าน การเขียน 

ฯลฯ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 1,2,3,4 -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ 

-กิจกรรมค่ายต่างๆของกลุ่มสาระ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระ 
-กิจกรรมการเรียนรู้สู่การมีงานท า 

ฯลฯ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

1,3 -กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมคนดีศรีก้างปลา 
-กิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬา  ศิลปะ และนันทนาการ  
-ธนาคารความดี 
-กิจกรรมอบรมจริยธรรมในวันประชุมประดับ 
-โรงเรียนคุณธรรม 

ฯลฯ 
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1,3 -กิจกรรมป้องแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-กิจกรรมเพศศึกษา 
-งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน SDQ คัดกรอง) 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ กิจกรรม 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

5 -การอบรมและการพัฒนาตนเองของคร ู
-ศึกษาดูงาน 
-รายงานผลการปฎิบัติงาน 
-1 ครู 1 Best        ฯลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ กิจกรรม 

6. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณา
การศาสตร์พระราชา 
 
 
 
 

2,3 -กิจกรรมหน่วยบูรณาการ 
-แผนบรูณาการศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง/
แหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมทักษะอาชีพ (ภูมิปัญญา/อาชีพในชุมชน 
-ตามรอยศาสตร์พระราชา 

ฯลฯ 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

4 -พัฒนาหลักสูตร (ทุกกลุ่มสาระ) 
-จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
-ผลิตส่ือนวัตกรรม 
-ห้องเรียนคุณภาพ 
-การท าวิจัยในช้ันเรียน 
-การแลกเปล่ียนเรียนรู้(PLC) 
-นิเทศการเรียนการสอน 
-กิจกรรมวันวิชาการ 
-กิจกรรมวันอาชีพ 

ฯลฯ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ กิจกรรม 
8. โครงการพัฒนางานด้านบริหาร
งบประมาณ 

1,6 -งานส านักงานกลุ่ม 
-งานจัดสรรงบประมาณ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานบริหารการเงิน 
-งานบริหารบัญชี 
-งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
-งานจัดระบบควบคุมภายใน 
-งานระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา 
-งานตรวจสอบติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
-กิจกรรม......................................... 

ฯลฯ 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ กิจกรรม 
9. โครงการพัฒนางานด้านบริหารงาน
บุคคล 

5,6 -งานส านักงานกลุ่ม 
-งานวางแผนอัตราก าลังฯ 
-งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
-งานพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
-การปฎิบัติราชการและสวัสดิการ 
-งานวินัยและรักษาวินัย 
-งานข้อมูลสารสนเทศ 
-กิจกรรม.........................................   ฯลฯ 

10. โครงการพัฒนางานด้านบริหารกิจการ
นักเรียน 

3,6 -งานส านักงานกลุ่ม 
-งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-งานเวรประจ าวัน 
-งานคณะกรรมการนักเรียน 
-งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
-งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
-งานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนกัเรียน 
-กิจกรรม.........................................   ฯลฯ 

11. โครงการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 6,7,8,9,10 -งานส านักงานกลุ่ม 
-งานห้องสมุด 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานโภชนาการ 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
-ระบบสาธารณูปโภค 
-งานสหกรณ์ 
-งานสาบรรณ 
-งานนักการภารโรง 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานยานพาหนะ 

-กิจกรรม.........................................   ฯลฯ 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ งาน/กิจกรรม 
12. โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 1,2,3,4, 

6,7,9 
-งานส านักงานกลุ่ม 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู ้
-งานวัดผลประเมินผล 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/พฒันาผู้เรียน 
-งานนิเทศภายใน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
-งานรับนักเรียน 
-งานส่ือนวัตกรรม 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-ศูนย์ส่ือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-กิจกรรม.........................................ฯลฯ 

13. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้าง 

8,10 -ซ่อมครุภัณฑ์ 
-บ ารุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง     .....................ฯลฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน / โครงการ เป้าประสงค์ กิจกรรม 
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7,8,9 -จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
-พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-ก้าวทันเทคโนโลยี (บริการสืบค้นข้อมูล) 

ฯลฯ 
15. โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 
 

3,6,9 -การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัด 
-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
-........................................ ฯลฯ 
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) เป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ภายในระยะเวลา 4 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2563 - 2566 ในการด าเนินงานตาม
กรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) เพื่อน าแผนสู่ การปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี้ ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไก การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ตามกรอบ ทิศทางท่ีก าหนดไว้ ในการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)  
สู่การปฏิบัติ โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆท่ีจะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 - 2566) กับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. สร้างแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การน าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ 

    - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่อง  
เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง  

    - การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมนิผลในช่วงกลางปี เพื่อทบทวน ผลความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ์ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมให้มีความ เหมาะสม  

    - การประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา  เป็นการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 1 ปี 
ท่ีผ่านมา  

3. สร้างระบบการส่ือสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริหาร ให้หน่วยงาน บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน  

4. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
6. มีใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ท่ี  42 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 - 2566) 

....................................................... 
ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ก าหนดจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  

(2563 - 2566)  ขึ้นในวันท่ี 30 – 31  มีนาคม  2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเป็นเครื่องมือในการส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังผู้บริหาร  
สถานศึกษา  ครู  ผู้เรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพท่ี
มีการแสดงเป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน  มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าสู่การจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีต่อไป  
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  วินิจฉัย  ส่ังการ  ด าเนินงาน   
    ประกอบด้วย 
 1.1  นายประเสริฐ   ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2  นางจุฑาทิพย์   กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสาคร เปาะทอ ง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.4  นางพวงจิต กุลหาบ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.5  นายสุชาติ แก้วหล้า   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 1.6  นางพยอม มณีฉาย   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 1.7  นางอมรรัตน์   พิกุลทอง  ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 1.8  นางสุมาลัย รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ 
 1)  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์   
               เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ความส าเร็จในการพัฒนา  จัดท านโยบาย  และแนวทางการพัฒนา 
               คุณภาพการศึกษา 
 2)  ด าเนินการให้ทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 
                 (2563 -  2566)   
 3)  ก ากับ  ติดตาม  ประกอบด้วย 
  2.1  นายประเสริฐ   ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.2  นางจุฑาทิพย์   กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
  2.3  นางพวงจิต กุลหาบ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  2.4  นางสาคร เปาะทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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  2.5  นายสุชาติ แก้วหล้า   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.6  นางพยอม มณีฉาย   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.7  นางอมรรัตน์  พิกุลทอง  ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
  2.8  นางสุมาลัย    รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.9  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด              เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มีหน้าที่ 
 1)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของงานท่ีรับผิดชอบ 
 2)  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของโรงเรียน 
 3)  ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนา 
 4)  ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนด  เป็นรูปธรรมสามารถน าสู่ 
               การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  3.1  นายประเสริฐ   ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.2  นางพวงจิต กุลหาบ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.3  นางสาคร เปาะทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.4  นางจุฑาทิพย์   กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

3.5  นางพยอม     มณีฉาย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.6  นายสุชาติ แก้วหล้า   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.7  นางวิภา  ไอยราคม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.8  นายสมเกียรติ   เจนจรัสจินดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.9  นายทวีป  วังวิเศษกุศล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.10 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.11 นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.12 นางนพรัตนแ์ดงงาม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.13 นางสาวปาริฉัตร ทองเล่ียมนาค ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.14 นางสาวศิวพร    จริตงาม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.15 นายทัศน์พล    บุญศรี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.16 นางอมรรัตน์   พิกุลทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.17 นางรานี  เพชรศรีช่วง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.18 นางอุทัย  พิกุลงาม   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.19 นางผกามาส   สิงหพันธุ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.20 นางณหทัย อนุจร   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.21 นางสุพัฒตรา   แคล้วภัย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.22 นางสาคร   เจ้ยทองศรี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.23 นางสุรีรัตน์   เผือกจีน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.24 นางสุภาวดี ปานมาศ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
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3.25 นางสาวเย็นฤดี   มากคงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.26 นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.27 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.28 นางสุมาลัย รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.29 นางสาวอทิตตา   ยวงนาค  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.30 นางสาวตัทธิตา   ต่ิงต่ า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.31 นางสาวปาริชาติ   เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.32 นางพวงผกา   ไชยจิตร์  ครู   กรรมการ 
3.33 นางสาวพรพิมล   สมบัติมาก  ครู   กรรมการ 
3.34 นายโยธิน  ปล้องไหม  ครู   กรรมการ 
3.35 นางสาวอุทุมพร   เสริมบุญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.36 นางสาวปวันรัตน์   แก้วอุไทย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.37 นางสาวณฐิยา   ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.38 นางสาวจุไรรัตน์   ทองยอด  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 

4.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสาร มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามก าหนดการท่ีวางไว้  ประกอบด้วย 
 4.1  นางจุฑาทิพย์   กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 4.2  นางอมรรัตน์   พิกุลทอง  ครูช านาญการ          กรรมการ 
 4.3  นางสุมาลัย    รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ          กรรมการ 
 4.4  นางสาวสุภาวดี   สุขผอม  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4.5  นางสาวณฐิยา   ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 4.6  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
5.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม   
     ประกอบด้วย 
 5.1  นางสุมาลัย   รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี  บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวพรพิมล   สมบัติมาก  ครู    ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  สร้างเครื่องมือการประเมิน  จัดการประเมิน   
     และสรุปผลการประเมิน  ประกอบด้วย   
 7.1  นางสุมาลัย   รอดสวัสด์ิ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวณฐิยา   ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 7.3  นางสาวจุไรรัตน์   ทองยอด  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
 
 ขอใหผู้้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  ด้วย
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
                                    

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงช่ือ  
          (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ภาพประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาองโรงเรยีน 

 
 
 

                                                                            
 

 

ร่วมวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน  และก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
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ร่วมทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน 

โดยผูอ้ านวยการโรงเรียน งานแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
 
 

     
 


