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คำนำ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีฉบับนี้ เป็นเครื่อง

กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีในระยะเวลา 3 ปี เป็นเครื่องมือกำหนดผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการปฏิบัติตามลำดับ
ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อให้นอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักสำคัญ ในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการใน 
4 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
   
 
  

                      นายบุญเลิศ  ชุมจุล 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวด ี



ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของโรงเรยีน 

 
ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน  
 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ที่ตั้งเลขที่ ๓ หมู่ ๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์
ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐๗๗ ๒๙๒ ๐๑๙  โทรสาร ๐๗๗ ๒๙๒ 
๐๑๙ e-mail : viphawadee@hotmail.com  website www.viphawadee.ac.th เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษา ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อท่ี ๕๐ ไร่ เขตพื้นที่บริการ ตำบล ตะกุกเหนือ  
อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สถานที่ต้ังโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

 
 

ที่ต้ังของโรงเรียน 
 โรงเร ียนตั ้งอยู ่ หมู ่ท ี ่  17 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จ ังหว ัดสุราษฏร์ธานี 
รหัสไปรษณีย์ 84370 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกเหนือ ห่างจากตลาด
วิภาวดีประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นสำนักงานหน่วยงานราชการ วัด และแหล่ง
ชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ สามารถเดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
 

mailto:viphawadee@hotmail.com
http://www.viphawadee.ac.th/
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ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน  
 เนื้อที ่๕๐ ไร่ เขตพื้นท่ีบริการ ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การคมนาคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื ่องจากโรงเรียนตั ้งอยู ่ใกล้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 
การศึกษานอกโรงเรียนวิภาวดี ท่ีทำการอำเภอวิภาวดี สถานีตำรวจ ตลาด หรือโรงพยาบาล มีถนนตัดผ่าน
ด้านหน้าโรงเรียนมุ่งสู่ตลาดวิภาวดี ระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนสายหลักท่ีมีรถประจำทางจากตัวเมือง
วิ ่งผ่าน สามารถเดินทางไปติดต่อราชการกับเขตการศึกษาได้สะดวก จึงทำให้การคมนาคมสะดวก 
สามารถเดินทางได้ท้ังทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 
 
ประวัติโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี ๗  (พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) โดยจัดต้ังในพื้นท่ี หมู่ 
๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ กิ ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเนื้อที่ที ่ได้รับจัดสรรจากหน่วยนิคม
สหกรณ์ท่าฉาง โดยใช้สถานท่ีของโรงเรียนสหกรณ์นิคม และสำนักสงฆ์รังสฤษส์ รับนักเรียนครั้งแรกในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ จำนวน ๔๓ คน 
 วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาได้แต่งต้ัง นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่ง
อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษามาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนสาขา 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๑๖ x ๓๖ เมตร โดย นาย
เจริญ            ขำแก้ว, นายสุรเดช แซ่เลี้ยว และคณะผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง นาย
เชิด  คงทอง อำนวยการกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นประธานในการก่อสร้าง และกรมสามัญศึกษาได้
บรรจุ นางสาววรนุช อินทรศรีสุข ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษา ได้บรรจุ นางจันทร์นิพา พยัคฆพล ตำแหน่งอาจารย์ ๑ 
ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาไทย และนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รุ่นแรก 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด ๘ x ๑๖ เมตร จำนวน 
๑ หลัง และโรงอาหาร ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั ้งโรงเรียนชื่อ  “โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
(ม.ว.)” เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยแต่งต้ังให้ นายพรชัย ปลอดจินดา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะกุก
ใต้ศึกษา มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตามคำส่ังสำนักงานสามัญศึกษาท่ี ๑๗๓/
๒๕๔๐ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๐ 
 วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งต้ังให้นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่งอาจารย์ 
๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
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 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่ง
อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่ง
อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้งให้ นายสมยศ กระจ่างแจ้ง อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบจำนวน ๗ รายการ และเข้าใช้อาคารดังกล่าวในวันศุกร์  ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาคารหลังใหม่ และ
เข้าใช้อาคารอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ท่ี ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๘  
 เดือนมกราคม ๒๕๔๙ นายเจริญ แก้วสุก ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้ าที่ ในตำแหน่งผู ้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี แทนนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐ
วิทยาคม  
 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นายวินัย  กล่อมเมือง  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีแทนนายเจริญ  แก้วสุก  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ 
 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายบุญเลิศ ชุมจุล ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวิภาวดีแทน นายวินัย กล่อมเมือง ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 
 คำขวัญของโรงเรียน 
 
 
   
 
 สีประจำโรงเรียน 
 
    
 
  
 อักษรย่อ 
   
  
  
    

เรียนดี  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สีชมพู เลือง 

ม.ว. 
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 ตราประจำโรงเรียน 
 
 

 
 

 อาคารสถานที่ 
 จำนวนอาคารดังนี้ 
 1. อาคารเรียน  
 - อาคารเรียนแบบ 216 ล. ปรับปรุง 29 จำนวน 1 หลัง    
 - อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26 จำนวน 1 หลัง    
 - อาคารห้องพละช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง  
  2. บ้านพักครู แบบ 205/27 จำนวน 4 หลัง 
  3. บ้านพักผู้อำนวยการ แบบ 205/27 จำนวน 1 หลัง 
  4. หลังอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 
  5. อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง 
  6. ห้องน้ำ 18 ห้อง 
 อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา งานช่างต่างๆ เช่น  ช่าง เกษตร  ซึ่งมี
ไม่เพียงพอในการใช้การ 
 ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ ดังนี้ คือ 
 1. ห้องสมุดขนาด 1 ห้องเรียน  
 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง 
 4. ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง 
 ๕. ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง 
 ๖. ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง 
 ๗. ห้องพลศึกษา จำนวน 1 ห้อง 
 ๘. ห้องคะหกรรม จำนวน 1 ห้อง 
 ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนในปีการศึกษา  25๖๓ 
จำนวน 3๘0 คน  
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 ระบบสาธารณูปโภค  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภคของนักเรียน 
ครู - อาจารย์  
 ระบบน้ำ  
 มีแหล่งน้ำที ่นำมาใช้ในการบริโภค อุปโภค ของบุคลากร ครู-อาจารย์ นักการภารโรง 
ตลอดจนแม่ค้า ดังนี้  
 1. มีระบบน้ำบาดาลใช้ในระบบน้ำด่ืม สำหรับนักเรียน บุคลากร ครู-อาจารย์ นักการภารโรง 
ตลอดจนแม่ค้า 
  2. มีระบบน้ำจากสระน้ำหมู่บ้าน ใช้ในชำระล้างสำหรับนักเรียน บุคลากร ครู-อาจารย์ 
แม่ค้า และนักการภารโรงใช้ในการรดน้ำต้นไม้    
 ระบบไฟฟ้า  
 มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ขนาดหม้อแปลง 100 KVA ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเมื่อเดือน
เมษายน 2536  
 โทรศัพท์   
 0๘๑-๓๗๒๒๙๔0 
 สนามกีฬา  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีสนามกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลานามัย และออกกำลังกาย
ตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกกำลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้  
  1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม  
  2. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม  
  3. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม  
  4. สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
สภาพความพร้อมของบุคลากร  
 
 สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้          
ความสามารถในวิชาท่ีสอน แต่จำนวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง ในตาราง  
  
 
 
 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มบุคลากร กลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์ 

 งานธุรการ 

 งานสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 
 งานจัดระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 

 งานการรับ
นักเรียน      
 งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน     
 งานจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน

 งานพัฒนาหลักสูตร   
สถานศึกษา 

 งานการจัดการเรียน
การสอน 

 งานวัดผล
ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

 งานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา

 งานบุคลากร 

 งานส่งเสริม     
วิชาการ 

 งาน
เสริมสร้าง      
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 งานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

 งานจัดทำและ
เสนอขอ
งบประมาณ 

 งานการเงิน
และบัญชี 
 งานพัสดุและ   
สินทรัพย์ 
 งานตรวจสอบ     
ติดตาม 
ประเมินผล     
รายงานการใช้เงิน
และผลการเนิน
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑  ๑ 
รองผู้อานวยการสถานศึกษา - - - 
ครู 5 ๑๒ ๑๗ 
ครูผู้ช่วย ๓ ๒ 5 
พนักงานราชการ 1 ๑ 2 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 

รวม 11 ๑๖ ๒๗ 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา

9%

ครู
46%

ครูผู้ช่วย
27%

พนักงาน
ราชการ

9%

ครูอัตราจ้าง
9%

แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จ านวน



8 
 

ตารางที่ ๑.๒ แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด และ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดวิชา/งาน  
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) - ๑  ๑ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  - ๑ ๕ ๖ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  - - 4 4 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  - 1 2 ๓ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  - - 2 2 
กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - ๔ ๔ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

- - ๓ ๓ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  - - ๑ ๑ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  - 1 2 3 

รวม - 4 ๒๓ ๒๗ 
 

ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) -, 
๑, 12%

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  -, ๑, 
12%

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  -…

กลุ่มสาระฯ …

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  -, …

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา…

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ…

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ…

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  -, 1, 13%

รวม -, 4, 50%

แผนภูมิแสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามระดับวุฒิ
สูงสุด และ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ระดับวุฒิสูงสุด
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) -

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  -

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  -

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  -

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  -

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม -
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  -
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  -

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  -



9 
 

ตารางที่ ๑.3 แสดงจำนวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง โรงเรียน       
มัธยมวิภาวดีปีการศึกษา 2564 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

พนักงานราชการ  1 1 2 
ครูจ้างสอน  1 1 2 
ครูต่างชาติ  - - - 
นักการภารโรง  1 - 1 
พนักงานขับรถ  - - - 
ลูกจ้างประจำ  - - - 

รวม 3 2 5 
 

 
 
 
 
 
 

0
2
4
6

แสดงจ านวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างประจ า นักการภารโรง 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีปีการศึกษา 2564

จ านวน ชาย จ านวน หญิง รวม
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สภาพผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  
ตารางที่ ๑.4 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 
 380 คน ปีการศึกษา 2564  
 

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ม.1 2 30 33 63 
ม.2 2 35 27 62 
ม.3 2 37 25 62 
ม.4 2 33 45 78 
ม.5 2 32 26 58 
ม.6 2 20 37 57 
รวม 12 187 193 380 

 

0

100

200

300

400

0

50

100

150

200

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีเป็นโรงเรียนขนาด
กลาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 380 คน ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ชาย

จ านวนนักเรียน (คน) หญิง จ านวนนักเรียน (คน) รวม
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ตารางที่ ๑.5 แสดงคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนก
ตามหมวดวิชาปีการศึกษา 2564 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อำชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน 

63.68 54.54 64.93 62.60 76.20 68.51 68.67 55.99 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 52.63 

19.8
3 

45.4
5 

38.27 94.64 
71.8

4 
77.29 27.53 

 
หลักสูตร  
 
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  
 - ห้องเรียนปกติ 2 ห้อง 
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 โครงสร้าง คือ  
 - โครงสร้างท่ี 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  - โครงสร้างท่ี 2 ห้องเรียนศิลป์เน้นคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  
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ผลงานดีเด่นโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
รางวัลของสถานศึกษาและรางวัลของครู

นักเรียน ระดับชาติ 
 
 
 
 

รางวัลของสถานศึกษาและรางวัลของครู
นักเรียน ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 256๒ 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
รางวัลครูดี 
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์ส้ัน สำนักเทคโนโลยีนิวเคลียแห่งชาติ 
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3  ซูโดกุ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทอง สวนถาดแบบชื้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กรรม ระดับชาติ 
รางว ัลชะเลิศเหร ียญทอง ขับร ้องเพลงลูกทุ ่ง การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3  ขับร้องเพลงลูกทกรุง การแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2  ภาพยนตร์ส้ัน  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 

 
สภาพชุมชนโดยรวม 
 

โรงเรียนตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 
๘๔๓๗o มีจำนวน ๒,๘๗๒ หลังคาเรือน และมีประชากร ๘,๑o๓ คน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุกเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน
และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด และอาชีพรับจ้างท่ัวไป การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียน
ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี วัดวิภาวดีวณาราม การศึกษานอกโรงเรียนวิภาวดี ที่ทำการ
อำเภอวิภาวดี สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ธนาคาร และตลาดวิภาวดี  มีถนนตัดผ่านด้านหน้าโรงเรียนมุ่งสู่
ตลาดวิภาวดี ระยะทาง ๑ กิโลเมตร และถนนสายหลักที่มีรถประจำทางจากตัวเมืองวิ ่งผ่าน สามารถ
เดินทางไปติดต่อราชการกับเขตการศึกษาได้สะดวก จึงทำให้การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไดท้ั้ง
ทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
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 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน ผลไม้ และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อเดือน 
น้อยกว่า 30,000 บาท 
 โอกาสของโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน การ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษาเป็น
อย่างดี และมีแหล่งเรียนรู้อื ่น ๆ จึงสะดวกต่อการพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง กิจกรรมทางศาสนา และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน คือ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชุมชนท่ีทำให้
เกิดความเส่ียงต่อผู้เรียนท่ีหนีเรียนเข้าไปมั่วสุม หรือนักเรียนสามารถหนีอออกนอกโรงเรียนได้สะดวก 
 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดกลาง ธนาคารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ห้องดูหนัง ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู ห้องคหกรรม ห้องช่าง อาคาร
อเนกประสงค์ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ห้องปฏิบัติการฟิส ิกส์ 
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา สนามกีฬาโรงเรียน  
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
มหาวิทยาลัยตาปี ห้องสมุดประชาชนสุราษฏร์ธานี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี สวนโมกขพลาราม  อำเภอไชยา วัดพระบรม
ธาตุไชยา อำเภอไชยา ศูนย์การเรียนรู ้ Ict ชุมชนตำบลกรูด ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์ปลาหิน อำเภอดอนสัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา 
อำเภอไชยา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมือง  
 
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 
 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ดำเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงานราชการท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับ
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ความร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ มาโดยตลอด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนสหกรณ์
นิคม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา โรงเรียนวัดอรัญญาราม โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 
โรงเรียนบ้านวังผักแว่น โรงเรียนอนุบาลชนะพร และโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนตะกุกใต้ และ
โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี สถานีตำรวจอำเภอวิภาวดี สำนักงานอำเภอ
วิภาวดีองค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุ ง วัดวิภาวดีวนาราม และ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามภารกิจงาน 
 
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (120)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9.5 (3๘0)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (200)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5(380)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5(420)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)     15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ทั่วไป 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9.5(360)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15.5 (688)    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15.5 (688)    
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.0 (200)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)     15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

สรุปแผนงานโครงการที่ดำเนินการประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา 
 

ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

    

- พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิต 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี  

 

- พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
บริการ ICT 

นักเรียนได้รับริการ 
ICT ภายในโรงเรียน 

ติดต้ัง พัฒนาระบบ 
ICT ภายในโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับบริการ 
ICT ภายในโรงเรียน 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 

    

- พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

ครูผู้สอนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และส่ือ
การสอน 

ครูผู้สอนร้อยละ 
100 มีส่ือการสอน  

 

- พัฒนางานวิชาการ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก 

ระดมทรัพยากรด้าน
ต่างๆเพื่อพัฒนาความ
เป็นเลิศในการจัด
การศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
พัฒนาความเป็น
เลิศ 
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ช่ืองาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

    

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

จัดทำแผนการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียสูงขึ้น
ร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

จัดทำแผนการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียสูงขึ้น
ร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษdoc 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

จัดทำแผนการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียสูงขึ้น
ร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

จัดทำแผนการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเฉล่ียสูงขึ้น
ร้อยละ๗o 

 

- กิจกรรมทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้ร่วม
กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการเรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษ์ 

    

- การเรียนรู้สวนพฤกษ์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณ
ไม้ในโรงเรียน 

ให้นักเรียนรวบรวม
ตัวอย่างพรรณไม้  
ข้อมูลพรรณไม้ประจำ
ถิ่น  

นักเรียนและ
บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
มีจิตสำ นึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 

 

- ดูแลสวนพฤกษ ์  ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพรรณไม้ใน
โรงเรียน 

จัดแบ่งนักเรียนแต่ละ
ระดับได้ศึกษาพันธุ์ไม้
และดูแลพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

นักเรียนและ
บุคลากรร้อยละ ๘๐ 
มีจิตสำ นึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 

 

โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน     
- โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพิ่มระดับคุณภาพ

มาตร ฐานการศึกษาให้
เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดให้มีการแนะแนว
ศึกษาต่อกับโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 

นักเรียนร้อยละ ๗๐ 
เข้าศึกษาต่อกับ
โรงเรียนมัธยม
วิภาวด ี

 

- ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ 

บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ี
แข็งแรงและสมบูรณ์ 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ภายในและกีฬาอำเภอ 

บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนร้อยละ 
100  เข้าร่วมกีฬา
อำเภอ 

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงและนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน 

จัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกผักปลอดสารพิษ                                                                             

นักเรียนร้อยละ ๘0 
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

- โครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีการออมทรัพย์อย่าง
สม่ำเสมอ 

จัดต้ังธนาคารโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  
ออมเงิน  

นักเรียนร้อยละ ๘0 
ออมเงินกับธนาคาร
โรงเรียน 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

    

- สัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมี
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชุมชนมีความสัมพันธ์ดี
กับโรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมของ
ขุมชนตามโอกาสต่างๆ 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมของขุมชน
ตามโอกาสต่างๆ 
ร้อยละ ๘0 

 

- ประชุมเครือข่าย 
สร้างเครือข่ายในการดู
และช่วยเหลือนักเรียน 

จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
มีส่วนในการแก้ปัญ 
หาร้อยละ ๘0 

 

- งานบริการสาธารณะ 

บุคลากรในโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม งาน
ประเพณีต่างๆของ
ชุมชน   

ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม งานประเพณี
ต่างๆของชุมชน  ร้อย
ละ ๘0 

บุคลากรในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
งานประเพณีต่างๆ
ของชุมชน ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารท่ัวไป 

    

- โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารท่ัวไป 

พัฒนาการบริหารงาน
ในส่วนงานท่ี
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิ์ภาพ 

ประชุมวางแผนเพื่อ
ดำเนินงานและ
กระจายงานให้
ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จ
ร้อยละ ๘0 

 

โครงการเยาวชนจิตอาสา     
- กิจกรรม ๕  ส เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน

รู้จักหน้าท่ีของตนเอง
ในกิจกรรม ๕ ส 

แบ่งพื้นท่ีเขตพื้นท่ี 
รับผิดชอบ ๕ ส 

นักเรียนทุกคนทำ
กิจกรรม 5 ส ร้อย
ละ 80 ของเวลา
ท้ังหมด 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการระบบช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน 

    

- การจัดทำคู่มือนักเรียน เพื่อนักเรียนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน 

จัดพิมพ์คู่มือนักเรียน นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีคู่มือ
นักเรียน 

 

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักถึง
ภัยของยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

นักเรียนร้อยละ  
๑๐0 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

 

- การตรวจเครื่องแต่งกาย จัดระเบียบให้รักเรียน
แต่งกายถูกต้องตามกฎ
ของโรงเรียน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย
นักเรียนทุกๆต้นเดือน 

นักเรียนผ่านการ
ตรวจเครื่องแต่ง
กายร้อยละ ๑๐0 

 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ทราบถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน 

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ครูท่ีปรึกษาเยี่ยม
บ้านนักเรียนร้อย
ละ ๑๐0 

 

โครงการระบบช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน 

    

- กิจกรรมการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียน  

เพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล   

จัดทำเอกสารข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ครูท่ีปรึกษามี
เอกสารข้อมูล
นักเรียนราย บุคคล
ร้อยละ ๑๐0 

 

- กิจกรรมโฮมรูม พบนักเรียนเพื่อ
รับทราบปัญหาและ
เพื่ออบรม 

โฮมรูมหลังกิจกรรม
หน้าเสาธงทุกเช้า 

ครูท่ีปรึกษาโฮมรูม 
หลังกิจกรรมหน้า 
เสาธง ร้อยละ ๑๐
0 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการระบบช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน 

    

- กิจกรรมการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียน  

เพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล   

จัดทำเอกสารข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ครูท่ีปรึกษามี
เอกสารข้อมูล
นักเรียนราย บุคคล
ร้อยละ ๑๐0 

 

- กิจกรรมโฮมรูม พบนักเรียนเพื่อ
รับทราบปัญหาและ
เพื่ออบรม 

โฮมรูมหลังกิจกรรม
หน้าเสาธงทุกเช้า 

ครูท่ีปรึกษาโฮมรูม 
หลังกิจกรรมหน้า 
เสาธง ร้อยละ  
๑๐0 

 

- กิจกรรมอบรมระดับ อบรมพฤติกรรมของ
นักเรียนในแต่ระดับ 

จัดกิจกรรมอบรม
ระดับช้ันในกิจกรรมสุด
สัปดาห์ 

นักเรียนเข้าร่วม
อบรมพฤติกรรม
ร้อยละ  
๑๐0 

 

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนและพฤติกรรมดี 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ี
มีผลการเรียนและ
พฤติกรรมดี 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

นักเรียนร้อยละ  
๖0 เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารและ
พบปะกับผู้ปกครอง
นักเรียน 

จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับช้ัน 

ผู้ปกครองนักเรียน
ร้อยละ ๑๐0 เข้า
ร่วมประชุม 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

โครงการวันสำคัญ     
- วันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึง

พระคุณของครู 
อาจารย์ 

จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู นักเรียนร้อยละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้คร ู

 

- - วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของแม่ 

จัดกิจกรรมวันแม่ นักเรียนร้อยละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันแม ่

 

- - วันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของพ่อ 

จัดกิจกรรมวันพ่อ นักเรียนร้อยละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันพ่อ 

 

- - วันปฐมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รู้
บริบทของโรงเรียนและ
รู้จักกัน 

จัดกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

นักเรียนใหม่ร้อยละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

 

- - วันปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
ก่อนจบการศึกษา 

จัดกิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศ 

ผู้จบการศึกษาร้อย
ละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศ 

 

- - วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่อนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีตนองนับถือ 

นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาตามโอกาส 

นักเรียนร้อยละ  
100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางพระ
พุทธ ศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 

 

 
 
 
 
 



24 
 

ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

    

- เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็น
ผู้นำและผู้ตาม 

จัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้ใช้สิทธิ์ใน
การออกเสียง 

 

- การจัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาด
แคลน 

เพื่อสรรค์หาครูวิชา 
เอกท่ีขาดแคลนมาทำ
การสอน 

ประกาศเพื่อสอบ
คัดเลือก 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีครูครบตรง
ตามวิชาท่ีสอน 

 

- อบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

ส่งครูและบุคคลากร
เข้าอบรมสัมมนาทาง
วิชาการตามโอกาส 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อย
ละ 100 เข้า
อบรมสัมมนาทาง
วิชาการ 

 

- จัดระบบงานบริหารบุคคล เพิ่มประสิทธ ิ์ภาพใน
การบริหารงานบุคคล 

ประสารงานกับครู
และบุคคลกรทาง
การศึกษาอย่างมี
ระบบถูกต้องและ
เข้าใจตรงกัน 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อย
ละ 100 พึงพอใจ
ในระบบงาน
บริหารบุคคล 

 

- ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษาเพื่อมาปรับ
ใช้กับโดรงเรียน 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานศึกษา 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อย
ละ 100 เช้าร่วม
กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา 

 

- ครูดี ส่งเสริมและเชิดชู 
เกียรติครูท่ีมีผลการใน
การปฏิบัติงาน 

ส่งรายช่ือเข้ารับรางวัล
ครูดีประจำ 
ทุกปี 

ครูรับรางวัลครูดี
ทุกปี 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการเสริมประสิทธิภาพ
งานบริหารงบประมาณ 

    

- เสริมประสิทธิภาพงาน
บริหารงบประมาณ    

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จัดทำแผนการบริหาร
งบประมาณประจำปี 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษามี
แผน 
ปฏิบัติงานร้อยละ 
100 

 

- การบริหารการเงิน      เพื่อให้ระบบสินทรัพย์
ของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน /โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผน /
โครงการ ร้อยละ 
๘๐ 

 

- การบริหารพัสดุ   เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ตรวจสอบระบบ  
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ฝ่ายพัสดุมีการทำ
ทะเบียนพัสดุร้อย
ละ 100    

 

โครงการเสริมประสิทธิ ภาพ
งานบริหารงบ  
ประมาณ 

    

- การหาทุนการศึกษา        เพื่อจัดหาทุนการและ 
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

จัดหาทุนการและ 
สนับสนุนจากองค์กร/
ผู้ปกครอง/หน่วยงาน 
อื่นๆ 

ได้รับทุนสนับสนุน
จากองค์กร/
ผู้ปกครอง/
หน่วยงาน อื่นๆ 
อย่างน้อย ๒๐ ทุน 

 

- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา   

สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน /  แบบเรียน / 
เครื่องแบบนักเรียน 

จัดอุปกรณ์การเรียน /  
แบบเรียน และ สนับ 
สนุน เครื่องแบบ
นักเรียนทุกๆภาคเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์
การเรียน /  
แบบเรียน / 
เครื่องแบบนักเรียน    
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 69.00 ภาษาไทย 39.63 
ภาษาอังกฤษ 26.47 ภาษาอังกฤษ 22.34 
คณิตศาสตร์ 25.97 คณิตศาสตร์ 20.19 
วิทยาศาสตร์ 36.24 วิทยาศาสตร์ 26.28 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.00 

 
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 51.00 ภาษาไทย 40.00 
ภาษาอังกฤษ 27.00 ภาษาอังกฤษ 23.00 
คณิตศาสตร์ 26.00 คณิตศาสตร์ 21.00 
วิทยาศาสตร์ 37.00 วิทยาศาสตร์ 27.00 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.00 

 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 
 บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมวิภาวดี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้นำบริบทท่ี

เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานภายใน     
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีราย 
ละเอียดบริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหัวข้อดังนี้ 

  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  
 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
 โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
การดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน 
 ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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2. พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
 
 พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา  
      การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  
      1. ทัศนคติท่ีถูกต้อง  
      2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง  
      3. มีอาชีพ – มีงานทำ 
 
3. พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม  
  
 1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับส่ังรัชกาลท่ี 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
 2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ-
มีงานทำ ฯลฯ  
 3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude)  
 4. การศึกษาในภาพรวมทำอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร์ 
 
4. การดำเนินงานขององคมนตรีตามพระราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 
10 เร่ือง การศึกษา มีสำคัญ ดังนี้  
 
 1. พระราชกระแสรับสั่งรัชกาลท่ี 9 ทรงห่วงใยเรื่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ี
ห่างไกล และในชุมชน จึงมีการดำเนินการโดยเริ่มทำเหมือนภาคเอกชนไม่เอาตำแหน่งไปทำให้เกิดปัญหา
กับ ส่วนราชการ ต้องรับฟังปัญหาและมาแก้ไขให้ตรงจุด ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ในโรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล
รวม 155 แห่ง ในทุกภาค เช่น กองทุนการศึกษาพระราชทาน เรื่องที่พักอาศัยครู การปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี ท่ีพักนักเรียน  
 2. การจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีห่างไกล และการอาชีวศึกษาบางส่วน ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน สพฐ. และ สอศ. สกอ. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีโดยร่วมกับภาคเอกชนส่งผลให้เด็กได้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการฝึกงานในโรงเรียน และ สกอ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนในพื้นท่ีหางไกลในการอบรมพัฒนาครู และจัดนักศึกษาฝึกสอน 
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5. แนวคิดและแนวทางดำเนินการขององคมนตรีในการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เร่ืองการศึกษา ท่ีสำคัญๆ ได้แก่  
 
 1. กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการควบรวมภารกจิ/ โครงการในส่วนของรัชกาลท่ี 9 และรัชกาล
ท่ี 10 เข้าด้วยกัน และดำเนินการในภาพกว้างตามท่ีรัชกาลท่ี 10 ทรงมอบหมาย  
 2. การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อนแล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดี และ
พัฒนาให้เป็นคนเก่งโดยเฉพาะปัญหาการศึกษามีเรื่องการทุจริตในห้องสอบ ปัญหาหนี้สินครู และปัญหา
การศึกษา ฯลฯ  
 ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพื่อทำให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้         
มีอุปนิสัยติดตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม 
เพื่อให้คนไทยเป็นผู ้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดย
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ท่ีมีส่วนของลำต้นและราก 
  

 
การสอน 

 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

 
 การอบรม 
 

 
 

 ภาพท่ี 2.1 แนวคิดและแนวทางดำเนินการขององคมนตรีในการน้อมนาพระราชกระแสรับส่ัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10   

 
 3. ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ที่ฝากบ้านเมือง : งานของครูจะ
เป็น เรื่องยาก ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมืองต้องสอนให้เด็กรู้ ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องในเรื่องความ
เป็นชาติ สถาบัน ประวัติศาสตร์ การสร้างเด็กเพื่อเป็นคนในอนาคตของชาติท่ีมีการศึกษา และพบว่าความ
คาดหวัง ในเด็กของประเทศไทย คือ ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ 
 
 
 
 

ลาต้น ชูดอก - ออกผล  ลาต้น ชูดอก - ออกผล  
* ทักษะชีวิต –ทักษะงาน  * ทักษะชีวิต –ทักษะงาน  
* ความรู้พื้นฐาน  * ความรู้พื้นฐาน  
* ความรู้เฉพาะทาง  * ความรู้เฉพาะทาง  

รากแก้วม่ันคง  รากแก้วม่ันคง  
* มีคุณธรรม –จริยธรรม  * มีคุณธรรม –จริยธรรม  
* มีวัฒนธรรม (มารยาท)  * มีวัฒนธรรม (มารยาท)  
* รับผิดชอบในหน้าท่ี  * รับผิดชอบในหน้าท่ี  
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6. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
 
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 
 เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
      1.2 ประเทศมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต
มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  2. ความม่ังคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น  
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกดิสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
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       2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเง ิน ทุนที ่ เป ็นเคร ื ่องมือเคร ื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
  3. ความยั่งยืน  
      3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
      3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
7. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง  
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปาองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล 
 
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
รางราก ฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ  
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจำเป็นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำ
ชาติว่า“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
 4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
 6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
 
 เป้าหมายรวม  
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุด
มุ่ง  หมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
 
 วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง  และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง  
 
 ยุทธศาสตร์  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
10. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒โดยได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ี
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลาย 
 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ าย
บ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 
 นโยบายที่ 3 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 3.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
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ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที ่ 3.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ 3.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอสิระ
และคล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 3.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื ่น มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 
 นโยบายที่ 3.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 นโยบายที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื ่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงาน
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
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 นโยบายที่ 5 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ง
กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ี
สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเน ินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะ
ของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบท้ิง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเส่ียงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 
 นโยบายที่ 6 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จำเป็น
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน 
 
11. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ
และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบาย
ได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  
 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
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 นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 
 
 นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
  - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
ความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
 
 นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  - เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยนืโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 
12. จุดเนน้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั ้งให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธ ิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศก ุล เป็นร ัฐมนตรีช ่วยว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
สาระสำคัญ 
 
  น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย   
 ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร     มีใจความสำคัญว่า  
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  1.1“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีถูกต้อง  
  1.2 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)”  
 2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
 นักเรียน  
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)  
 “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ช้ันต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)  
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี  
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)  
 “ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
 ครู  
 “เรื่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จำนวนไม่พอ และ
ครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสำนึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการใน
สาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือมีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดของตนไม่คิด
ย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)  
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”(6 
มิ.ย.2555)  
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอน
ดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องม ีreward” (5 ก.ค.2555)  
 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมด
วิชา         ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” 
(5 ก.ค.2555) 
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13. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 
 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 
 1. ความมั่นคง  
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1. ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
 2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 3. กระทรวงศึกษาธ ิการต้องมีค ุณลักษณะ  MM = Modernized MOE มีการดำเน ินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
 4. ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม 
 
14. จุดเนน้สำคัญนโยบายแนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 ด้านความม่ันคง  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน 
เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
 
 ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ  
  1. การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา  
      1.1. พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
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      1.2. ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในร ูปแบบต่างๆ  อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
      1.3. พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ดำเนิน การเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แนวทางหลัก : การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล  
  1. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
      1.1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 
1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 2 (เด็กอาย ุ4 - 5 ปี)  
      1.2. หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก (เด็ก
อายุ         3 ปี) 
  2. การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
      2.1. เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อ
ยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการยุวทูตความดี 
      2.2. รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
  3. การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
      3.1. หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
      3.2. ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
      3.3. เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด  
      3.4 เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education 
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  4. การวัดและประเมินผล  
      4.1. การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
      4.2. การประเมินผล O–Net ในว ิชาสังคมศึกษาให้สำน ักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
      4.3. การออกข ้อสอบว ิชาคณิตศาสตร์  และว ิทยาศาสตร์  ดำเน ินการในรูป
คณะทำงานออกข้อสอบ 
  การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  1. การสรรหาครู  
      1.1 โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)  
      1.2 เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
  2. การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน  
  3. การพัฒนาครู การอบรมครู  
      3.1. หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ  
      3.2. หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ี
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการฯบริหาร
จัดการ  
  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  
  3. จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
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 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
  การสร้างจิตสำนึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
  การสร้างจิตสำนึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  1. เรื่องกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
  2. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุง
ภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และปรับปรุงการบริหารงาน
เพื่อรองรับสำนัก งานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
15. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้  
 
 วิสัยทัศน์  
  “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
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 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมา      ภิบาล 
 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก  
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ  
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
  7. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 
ปี  
  9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  10. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 
 ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ  
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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16. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 วิสัยทัศน์  
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม  
 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 ยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ  
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6 .ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
 
 เป้าหมายหลัก  
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 กลยุทธ์  
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
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  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน ตาราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
  6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
  7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอนคละ
ช้ันและครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
  9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา  
  10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
  11. เร ่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที ่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทย ์และพยาบาล  
  12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
  14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
  15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
  16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
  17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง  
  18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
  19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
  20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  21. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน  
  22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู ้เรียน
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ  
  23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่าง
เพียงพอท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
  25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
  26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความ
เหล่ือมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  27. เร ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  รวมท้ัง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ท้ังภายในและต่างประเทศ  
  29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 
17. จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 
 วิสัยทัศน์  
  การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย  
 
 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา  
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 เป้าประสงค์  
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค  
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
  5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
  6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
18. แผนปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (พ.ศ. 2561) 
 
 วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  3. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ค่านิยมองค์กร 
  ยิ้มแย้มแจ่มใส ว่องไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม  (Smile Speed 
Service Spirit) 
 
 เป้าประสงค์   
  1. ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาตามสิทธิ อย่างเท่าเทียม 
ท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สู่ความ
เป็นสากล 
  5. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้ังระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
19. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ จัดการศึกษา 
ผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกด้านเพื่อกำหนดทิศทางและกล
ยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้  
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงานในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  

 
 1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสีย 

ต้องการจากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงเรียน ได้แก่  
- ผู้บริหาร  
- ครูและบุคลากร  

1. ต้องการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทุกด้าน  
2. ต้องการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ 
ถูกต้อง เท่ียงธรรม อย่างมีคุณภาพ  
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพของ
ตนเอง  
4. การสนับสนุนงบประมาณใน การ
จัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน  
5. การส่งเสริมสถานท่ีออกกำลังกายให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย  
7. ครูทุกคนควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อย่าง
น้อย 50 ชม./ปี  
8. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยังนักเรียน
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ  
2. เปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย  
เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง  
3. มีผู้บริหารท่ีดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
4. การวางแผนการใช้จ่ายงบประ 
มาณอย่างเป็นระบบตามแผนท่ีวาง
ไว้  
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะท่ีจำเป็นในการ
ดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองเพื่อ
การทำงานในอนาคต  
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสีย 

ต้องการจากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
การรับบริการ  
ได้แก่ 
 - นักเรียน  
 - ผู้ปกครอง  

1. ต้องการครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ มี
ความสามารถ และศึกษาต่อใน ระดับสูง
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใน
การเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยังนักเรียน 
ส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
5. นักเรียนมีความต้องการความรู้
สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้นไป  
6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า 2 
ภาษา  

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์บริหาร การ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล  
2. นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อ
โรงเรียน  
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีเท่าทันในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตสำนึก จิต
อาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ  
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้น 
ร้อยละ 80  
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง ด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี  

ส่วนได้ส่วนเสียในสังคม  
ได้แก่  
 - ชุมชน  
 - องค์กรปกครองในท้องถิ่น  
 - สมศ.  
  

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม
โอกาส  
2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ี สมศ. กำหนด  
3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน / หน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านสถานท่ี บุคลากร ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆ เช่น งานประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆ  
4. นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและ
คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วย  

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน
และกิจกรรมนอกสถานท่ี  
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน ฝึก
ประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง 
ภาคเรียน  
3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน  
4. โรงเรียนได้พฒันาตามเกณฑ์
ประเมินภายในและภายนอกโดย
ทำงานตามแนวทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ สมศ.  
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 2. สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)  
  2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  

 2.1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง 
เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนสม่ำเสมอ  
2. โรงเรียนมีท่ีมีช่ือเสียง (เป็นโรงเรียนเก่าแก่)  
3. โรงเรียนอยู่ในกลางเมือง การเดินทางสะดวก  
4. องค์กรภายนอกต่างๆ มีความเข้มแข็ง และมี
ความพร้อมในการสนับสนุน การดำเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วัด อบจ. เทศบาล 
ส่ือมวลชนทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
5. มีการทำข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาลัยตงดึกถัง 
(เวียดนาม) โรตารี่ AFS และสถานบันขงจือ (จีน) 
เป็นต้น  

1. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลโรงเรียนทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน  
2. ค่านิยมของศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ใน
โรงเรียนบางส่วนยงัยึดติดรูปแบบกระบวนการเดิมๆ 
ไม่ยอมเปล่ียนแปลงใด ๆ  
3. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ  
มีความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการประสานงาน 
ท่ียุ่งยากและซับซ้อน  
4. แนวปฏิบัติแต่ละองค์กรไม่มีความสอดคล้อง และ
ไม่เอื้อต่อหน่วยงานอืน่ๆ  
5. นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านสังคม เช่น  
สังคมเมือง และสังคมชนบท  
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 2.1.2 ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย Internet ท่ีมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงท้ังการให้บริการแก่ครูและ
นักเรียน  
2. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่างๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ง่าย  
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย น่าสนใจ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ของนักเรียน  
4. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ทำให้มี  
ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น  

1. ส่ืออุปกรณ์เก่าเส่ือมคุณภาพขาดการบำรุงรักษา  
เช่น สายเช่ือม Internet โปรเจ็คเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  
2. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีไม่
เพียงพอ  
4. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
5. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง มี
ค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาบางโปรแกรม  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน  
เกิดพฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์ เช่น ติดเกม  
7. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่างส่งผลให้ครู
บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน  

 
  2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนตามความเหมาะสม  
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก
หน่วยงานต่าง ๆ  
3. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
ภาครัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง  
4. รูปแบบการค้าขายท่ีเปล่ียนไป เช่น เช่นการค้า
ขายออนไลน์ ทำให้นักเรียนสามารถหารายได้
ระหว่างเรียน  

1. งบประมาณท่ีได้รับการการจัดสรรให้กับกลุ่มงาน 
/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ  
2. นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน  
ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆสูง  
3. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน  
4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้ปกครองย้ายถ่ินฐาน
ไปทำงานท่ีเมืองใหญ่ ทำให้ด 
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 2.1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีนโยบาย กฎหาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีชัดเชน
ในการปฏิบัติงาน  
2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์จากต้น
สังกัดมีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษา  
3. มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีการบริหารงาน
แบบ มีส่วนร่วม  

1. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย กฎหาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับในปฏิบัติงาน  
2. การเมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา  
3. มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา  
4. มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยครั้ง ทำให้ขาด
ความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องทำให้ทิศทางการศึกษา
ไม่ชัดเจน  

 
 2.1.5 ด้านโครงสร้าง (Structure) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบใช้หลักการ 
การมีส่วนร่วม  
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารขององค์กรอย่าง
ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด  
3. มีการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีคู่มือและแนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน  
5. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานตามโครงสร้าง
การบริหารงาน หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงาน  
2. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซ้ำซ้อน  
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะบุคลากร 
มีภาระงานซ้ำซ้อน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ  
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 2.1.6 ด้านผลผลิตและบริการ (Service) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดการ
เรียน  
การรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนเป็นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ  
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ สพฐ. กำหนด  

1. ปริมาณนักเรียนต่อห้องเรียนมีปริมาณมากส่งผล
ให้การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ  
2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET  
ของโรงเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
 2.1.7 ด้านบุคลากร (Man) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีบุคลกรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง  
ในการปฏิบัติงาน  
2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา  
3. โรงเรียนมีบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
แสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ  

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากทำให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เต็มท่ี  
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในโรงเรียน  
หรือมีบุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัดของตนเอง  
3. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความชำนาญด้าน ICT 
(Information Communication Technology)  
4. การกระจายภาระงานขององค์กรยังไม่เท่าเทียม
กัน  
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2.2. สภาพแวดล้อมภายใน  
 2.2.1 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน  
2. มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  
3. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน  
มีการจัดสรรภายในกลุ่มงานอย่างเหมาะสม  
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ติดตามเอกสาร  
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ  

1. มีภาระงานท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน  
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ  
3. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ  
4. ขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าข้า ไม่ทันต่อความ
ต้องการ  

 
 2.2.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอ  
ตลอดปีการศึกษา  
2. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เอื้ออำนวย  
ต่อการเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน  
3. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน  
และการจัดการเรียนการสอน  
4. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน และ
บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ  

1. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ
การใช้งานท่ีถูกวิธี  
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์  
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
3. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และ
บำรุงวัสดุอุปกรณ์  
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  2.2.3 ด้านผลผลิตและบริการ (Service) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน มอบหมาย
งานอย่างเป็นระบบ  
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ  
3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
4. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นไปตามโครงสร้าง  

1. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน การ
ดำเนินการท่ีวางไว้  
2. ขาดการประสานงานทำให้งานล่าช้า  
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้นสังกัด 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  

 
 
  
   



ส่วนท่ี 3 
  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี ่ยวข้องในการนำข้อมูลมาวางแผนกำหนดทิศทาง

บริหารจัดการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบระชาธิป

ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นท่ี

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื ้อชาติ ศ าสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าหมาย  
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน  
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ  
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แนวทางการพัฒนา  
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
1. ผู ้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ี

จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4. แหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
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3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 

3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนำส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

กลยุทธ์  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21  
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต 

ส่ือการเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
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สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  

กลยุทธ์  
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละ

ช้ัน และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
2.4 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ ของการพัฒนาประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

เพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความ
ถนัด และความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  
3.1 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู ้เร ียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
เรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ
คุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรง เรียน
และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวฒุิ
การศึกษาเพิ่มข้ึนได้  

กลยุทธ์  
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน

ทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง  
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี 

ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
ประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  

และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ     

การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอก
ภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื ่อการเรียนรู ้อ ิเล ็กทรอนิกส์ให้ผ ู ้ เร ียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ ่มคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
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5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่ งใส

และเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ม
ในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อ
ไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้  

กลยุทธ์  
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวาม

เหล่ือมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ 
 

3.4 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายละเอียดแต่

ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
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1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ

เรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา และสภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกันกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนภายใต้ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ กลยุทธ์ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
คำอธิบายวิสัยทัศน ์
 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดคำนวณตามเกณฑ์การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีความ 
ก้าวหน้าทางการเรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน
หรือทางาน พร้อมท้ังส่งเสริมให้ ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

พื้นฐานความเป็นไทย 
๑. ภาษาไทย คนไทยเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ท้ังาภาษาพูดและภาษาเขียน เรามี

อักษรไทยใช้มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น และมีการ 
ปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรมาโดยตลอด จนกลายเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น     
ในฐานะท่ีนักเรียนเป็นคนไทย จึงควรพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

๒. การแต่งกาย คนไทยมีชุดแต่งกายประจำชาติท่ีมีความสวยงามซึ่งเรียกว่า ชุดไทย และใน
ปัจจุบันนิยมใส่เฉพาะในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 

๓. อาหารไทย คนไทยทำอาหารอร่อย ซึ่งมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน อาหารไทยจึง
แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักนำพืชผัก สมุนไพรต่าง ๆ มาปรุงเป็นอาหารและมีรสชาติกลม
กล่อม อาหารไทยจึงเป็นอาหารท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพท่ีคนต่างชาติให้ความสนใจมาก 

๔. แสดงความเคารพ คนไทยเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่อ่อนช้อย    
ไม่เหมือนใคร ทักทายกันด้วยการไหว้ พร้อมกับกล่าวทักทายกัน นอกจากนี้เรายังใช้การไหว้และการ
กราบแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่น ๆ ซึ่งลักษณะการไหว้และกราบนี้ ก็จะแตกต่างกันไปตามฐาน 
  
พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
         4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
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เป้าประสงค์ 
 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นมืออาชีพ 
         5. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  
 



ส่วนท่ี ๔ 
  กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 

 
วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา บนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียม 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 

ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 

จัดการศึกษาบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
บนพื้นฐานความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนเป็นมือ
อาชีพ 

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล    
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์  โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณ 
ภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาบนพื้นฐานความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

 10 12 15 

1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิพัทธ 
ศรีแสง 

 
- นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๘0 ๘0 ๘0 
 ๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เรวดี   

พานิชวงศ์ 

 
- ทุกกลุ่มสาระได้
พัฒนาหลักสูตรของ
ตนเอง   

๑00 ๑00 ๑00 
 ๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
พิชิตพล   
ผดุงพล 

 
- นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ๘ กลุ่มสาระ 

๘0 ๘0 ๘0 
 ๔. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณัฐฎาภรณ์  

ศรีสมบูรณ์ 
 

 
- นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะ 

๑00 ๑00 ๑00 
 5. โครงการเยาวชนจิตอาสา จุฬาวรรณ  

เขียวคง 
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- ครูท่ีปรึกษารายผล
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

๑00 ๑00 ๑00 
 ๖. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
จุฬาวรรณ  
เขียวคง 

 
นักเรียน ผ่านการตรวจ
สุขภาพ 

๑00 ๑00 ๑00 
1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

๗. โครงการส่งเสริมสุขอนามัย
นักเรียน 

รัตนาภรณ์  
เพ็ชรรัตน์ 

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

- นักเรียนมีการแสดง
ช้ินงานในกิจกรรมเปิด
รั้วโรงเรียน 

ไม่มี
ข้อมูล 

๘0 ๑00 

๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 

1. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน ลลิษา 
แก้วประสงค์ 

 
- นักเรียนเข้าร่วมกีฬา
ภายใน และกีฬา
ประจำอำเภอ 

๑00 ๑00 ๑00 
 ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา

และนันทนาการ 
วสันต์ศิริ   

ปิตตาระโพ 

 
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

๑00 ๑00 ๑00 
 ๓. โครงการวันสำคัญ สุชาดา  

ทองขาว 

 
- นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 
เข้าร่วมกิจกรรม   

๑00 ๑00 ๑00 
 4. โครงการวันปฐมนิเทศ ธีรยุทธ   

รัตนสูตร 

 
- นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓, 6 
เข้าร่วมกิจกรรม   

๑00 ๑00 ๑00 
 ๕. โครงการวันปัจฉิมนิเทศ รัตนาภรณ์  

เพ็ชรรัตน์ 
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๓. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 

- มีผลผลิตจากการ
ดำเนินเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ตลาด  

50 70 ๘0 

๓. จัดการศึกษาบน
พื้นฐานความเป็นไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ณัฐฎาภรณ์  
ศรีสมบูรณ์ 

 

- นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
สามารถเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนำมา
ใช้ได้  

70 ๘0 ๑00 

๓. จัดการศึกษาบน
พื้นฐานความเป็นไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการโรงเรียนธนาคาร ลลิษา   
แก้วประสงค์ 

 
- อาคารและสถานท่ี
พร้อมใช้งาน   

๑00 ๑00 ๑00 
 3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี นิพนธ์   

ยอดศรี 

 

- นักเรียนได้เรียนรู้มี
ส่วนร่วมในการดูและ
รักษาสวน
พฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียน   

๑00 ๑00 ๑00 

 ๔. โครงการเรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์ 

ฉวีวรรณ   
คงยัง 

๔. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเป็น
มืออาชีพ 

- ครูและบุคลากรได้
พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะ 

๑00 ๑00 ๑00 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล 
 

วิระศักดิ์  
จันทรธนู 
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 - มีการการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้  ๑  ครั้ง 
/ ๑ ปีการศึกษา 

๑00 ๑00 ๑00 
 ๒.  โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ พิชิตพล  

 ผดุงพล 

 - ครูเข้ารวมการอบรม
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  

๑00 ๑00 ๑00 
 ๓.  โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ้
พิชิตพล   
ผดุงพล 

๕. ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพตามหลักธรรมา 
ภิบาล    

- จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

๑00 ๑00 ๑00 
๕. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

1. โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 กอบกุล   
ยังแดง 

 - พัฒนางานบริหาร
ท่ัวไปให้มีประสิทธิ 
ภาพ   

80 90 ๑00 
 ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

บริหารท่ัวไป   
 วสันต์ศิริ   

ปิตตาระโพ 

 - มีแผนการบริหาร
งบประมาณประจำปี 

80 90 ๑00 
 ๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

งานบริหารงบประมาณ       
 กันยารัตน์  

บัวทอง 
 - โรงเรียนมัธยมวิภาวดี

มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ชุมชนมีความ 
สัมพันธ์ดีกับโรงเรียน 

๑00 ๑00 ๑00 

 4. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา         

 รัตนาภรณ์  
เพ็ชรรัตน์ 

 - มีระบบ ICT 
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

    5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ 
ICT   

ธีระพงษ์   
ร่วมพันธ ์

 
 



 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การนำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมวิภาวดี (พ.ศ.2563 – 2565) สู่การปฏิบัติ 

  
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารท่ัวไป สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้นำด้าน
วิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะมีประสบ 
การณ์ด้านการบริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ทันท่วงที  
4. มีวิสัยทัศน์  
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา  
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าท่ี 
และกิจกรรมในหน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและ
การเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  
7. หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการบริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างท่ีดี  
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกล้ัน  
8. เป็นนักพูดท่ีดี 
9. มีความสามารถในการ
ประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คน
ร่วมกันทำงาน  
11. กล้าตัดสินใจ  

1. เป็นนักวางแผนและกำหนด
นโยบายท่ีดี  
2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยส่ัง
การท่ีดี  
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  
4. เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร  
5. รู้จักมอบอำนาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ท่ีเหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และ
ต่ืนตัวอยู่เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาอุปสรรค  
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10. รายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ  

12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 8. กำกับ ติดตาม และประเมินผล  

 
บทบาทหน้าที่ของครู  
 

บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ.ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  

5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
5.2.2 การประเมินตนเอง  
5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้ อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วยของการเรียนท่ีอาจจะกำหนดเป็นภาค

เรียนหรือท้ังปีการศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู่  
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดสิ่งที ่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของ

นักเรียนท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้  
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดย

อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น  
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายช้ันเรียน  
ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป  
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้อง

แก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำเพื่อจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย 
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บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ี 3 ประการ คือ  
      1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
 2. การประเมินตนเอง  
 3. การรายงานผลการประเมินตนเอง  

  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ  
 1. ร่วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก  
 3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการการทำงานซึ่งแยกได้ 

ดังนี้  
1. สมรรถนะหลัก  
 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง  การทำงานเป็นทีม  

1. ความสามารถในการวางแผน/
ปฏิบัติงาน  
   1.1 ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผน  
   1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน
แต่ละภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  
   2.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  

1. ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ  
   1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
   1.2 การจัดระบบการให้บริการบน
พื้นฐานของข้อมูลความต้องการ  
2. ความสามารถในการให้บริการ  
   2.1 ความต้ังใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  
   2.2 การศึกษาผลการให้บริการ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  

1. ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง  
   1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของตนเอง  
   1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร  
   2.1 การจับใจความ การสรุปจาก
การอ่านและการฟัง  

1. ความสามารถในการวางแผน
เพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม  
   1.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับผู้อื่น  
   1.2 การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  
   1.3 การยอมรับข้อตกลงของ
ทีมงาน  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
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   2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนางาน  
   2.4 การยึดหลักประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
   2.5 การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
3. ผลการปฏิบัติงาน  
   3.1 ความถูกต้องของผลการ
ปฏิบัติงาน  
   3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
ผลการปฏิบัติงาน  

   2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /
ยกตัวอย่าง  
   2.3 การตั้งคำถามได้ตรงประเด็น  
3. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้  
   3.1 การจับใจความ และการสรุป
จากการอ่านและการฟัง  
   3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /
ยกตัวอย่าง  
   3.3 ต้ังคำถามได้ตรงประเด็น  
4. ความสามารถในการติดตามความ 
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
   4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น 
/Internet  
การใช้ e – mail  
   4.2 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  
และท่ีเหมาะสม  
   4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เพื่อนร่วมงาน  
5. ความสามารถในการประมวล
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้  
5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
องค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน  

   2.1 ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
   2.2 ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตน  
   2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ 
หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท  
   2.4 ความร่วมมือกับทีมงานใน
การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
   2.5 การสนับสนุนให้กำลังใจ 
ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ี
เหมาะสม 
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5.2 การนำ และการผลิตนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
พัฒนางาน  

 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน 

1. ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร  
   1.1 การดำเนินการสร้าง / 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น.  
   1.2 การนำหลักสูตร
สถานศึกษา หรือหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  
   1.3 การนำผลการประเมิน
การจัดการเรียนรู้มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
2. ความสามารถในเนื้อหา
สาระท่ีสอน  
   2.1 ภาษาไทย  

1. ความสามารถในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 การจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน  
   1.2 การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
2. ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต  
   2.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพ
กาย เพื่อการดำรงชีวิตท่ีดี  

1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้  
   1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น พูดคุย 
โต้ตอบในส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน  
   1.2 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน  
   1.3 การจัดมุม
ประสบการณ์ และส่ือท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
   1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข  

1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์  
   1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา  
   1.2 การวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้  
2 ความสามารถในการ
สังเคราะห์  
   2.1 การจัดทำแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  
   2.2 การบูรณาการ
ความรู้ท้ังภายใน และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1 ความสามารถในการ
นำชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสถานศึกษา  
   1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา  
   1.2 การจัดกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชนให้เข้า
มาใช้สถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ และ
สันทนาการ  
2. ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน  
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   2.2 คณิตศาสตร์  
   2.3 วิทยาศาสตร์  
   2.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
   2.5 สุขศึกษา และพล
ศึกษา  
   2.6 ศิลปะ  
   2.7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี  
   2.8 ภาษาต่างประเทศ  
   2.9 อื่น ๆ (ระบุ)  
สาระที่สอนในระดับมัธยม 
ศึกษาตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   - ภาษาไทย  
   - คณิตศาสตร์  
   - วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
   - สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
   - สุขศึกษา และพลศึกษา  
   - ศิลปะ  
   - การงานอาชีพ  
   - ภาษาต่างประเทศ  

   2.2 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต 
เพื่อการดำรงชีวิตท่ีดี 
   2.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 
   2.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
   2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ติดตามความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ในสังคม 
3. ความสามารถในการ
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย 
   3.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และ / หรือ ยอมรับ
มติของกลุ่ม 
   3.2 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
ในการปฏิบัติกิจกรรมของ
กลุ่ม  

2 ความสามารถในการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจำช้ันเรียน/ประจำวิชา  
   2.1 การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  
   2.2 การนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการช้ันเรียน  
   2.3 การนำข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการช้ันเรียน.  
3. ความสามารถในการกำกับ 
ดูแลช้ันเรียน  
   3.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง 
สำหรับใช้ร่วมกันในช้ันเรียน  
   3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรมด้านระเบียบวินัยใน
ช้ันเรียน  
   

   2.3 การบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตประจำวัน.  
3. ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ  
   3.1 บทความ  
   3.2 คู่มือการเรียนการ
สอน  
   3.3 ตำรา  
   3.4 หนังสือ  
   3.5 รายงานทางวิชาการ  
4. ความสามารถในการวิจัย  
   4.1 ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบวิธีวิจัย  
   4.2 การวิจัยในช้ันเรียน  
   4.3 การวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้  
   4.4 การวิจัยและพัฒนา  

   2.1 การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  
และส่ิงแวดล้อม  
   2.2 การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน  
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    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  - หลักสูตรท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
  - โครงงานการศึกษาค้นคว้า
ของผู้เรียน  
3. ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   3.1 การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบ 
มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้อง 
   3.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 
เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
และแก้ปัญหาได้  
   3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ  
   3.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

   3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรอง
ในการตัดสินใจ  
   3.4 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน  
4. ความสามารถในการ
ปลูกฝังความเป็นไทย  
   4.1 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ค่านิยม และ 
เอกลักษณ์ของชาติ  
   4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม/
ค่านิยมไทย  
5. ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
   5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน  
   5.2 การวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เรียน  



79 
 

4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนร  
   4.1 การเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้  
   4.2 การออกแบบ และการ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้  
   4.3 การหาประสิทธิภาพ 
และพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้  
5. ความสามารถในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้  
   5.1 การประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  
   5.2 การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้  
   5.3 การนำผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนร ู้  

   5.3 การแนะแนว และให้
คำปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี  
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา  
   5.4 การติดตามประเมินผล
การแนะแนว ผู้เรียน  
   5.5 การจัดทำระบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน  
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
   1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
   2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่
ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ  
   4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์  
   5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ 
และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
   6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
   7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
   8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
   9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ไทย  

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง  
- ข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน  
- แฟ้มพัฒนางานครู  
- เอกสารรายงานการดำเนินโครงการ  
- แฟ้มสรุปโครงการครูดีท่ีหนูรัก  
- แฟ้มแบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูท้ังด้าน 
- สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำ  
- สายงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
- รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR)  
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
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บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
 

บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน  บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน  
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
   1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  
   1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังคำส่ังสอน กตัญญู
รู้คุณ  
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซึ่งมิตร
ไมตรี มีน้ำใจ  
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี  
   2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจ
เกิดขึ้นได้เสมอ  
   2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมี
สุนทรียภาพดี  
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
   3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
   3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม  
   3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู้ให้
ทันต่อเหตุการณ์  
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิด
ไตร่ตรองคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา  

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาโดยเคร่งครัด  
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน  
3. เช่ือฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์  
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน.  
5. มีความกตัญญตู่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ  
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ.  
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน
ท่ีตนอาศัยและไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง  
8. รู้จักประหยัด และอดออม.  
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้าหาญ และ
รับผิดชอบ  
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมท่ีตนอยู่อาศัย 
รู้จักบาปบุญ คุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของ
สาธารณะ  
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บทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา   

  
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 
 

ทบาทหน้าที่เก่ียวกับโรงเรียน  บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับครอบครัว /ชุมชน  
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการ  
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในการประชุมครู-ผู้ปกครอง  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรยีน  
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการเป็น
ผู้ปกครองเครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ
นักเรียนนอกโรงเรียน  
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่นักเรียน เป็น
สารวัตรนักเรียน  
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ท้ังในด้านการ
ตรงต่อเวลา ด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเส่ียง
ต่าง ๆ  
7. มีส่วนร่วมในการอบรม ส่ังสอน ปลูกฝัง คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม
แก่นักเรียนในปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน  

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เช่นกวดขัน เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา 
มารยาทของสังคม  
2. การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทางโทรศัพท์ /
จดหมาย  
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการทำการบ้าน อ่าน
หนังสือ  
ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนท่ี
ตนอยู่อาศัย  
5. เป็นพ่อ แม่ ท่ีดี ทำให้บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุข
ท่ีสุดเมื่ออยู่  
ในบ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง  
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎหมาย  
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
5. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
วิทยากร และแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นแก่สถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของ ชุมชน  
7. มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการ
เรียน การสอนท่ีทันสมัย  
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน  

1. มีส่วนร่วมจัดทำแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณใน
สถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดช้ือ-
จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา  
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างของสถานศึกษา  
7. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา โดยระดม
จากชุมชน  
8. มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา  

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการ
ของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของสถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา  
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  
 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน  
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและ
สนับสนุนการดำเนินงานในการ
พัฒนาสถานศึกษา  
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้
ประสานงานระหว่างสถานศึกษา
ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ  
4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่  
5. ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน  
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้
สถานศึกษา 
7. สนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน
ของสถานศึกษา  
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9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือ 
การเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ  
10. มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร  

9. มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานการเงิน
พัสดุ  
10. มีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม
การทำบัญชีการเงินได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  

8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี  
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น
ศูนย์บริการด้านวิชาการ  
9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการ
ต่างๆของสถานศึกษาได้แก่ 
สหกรณ์ แนะแนว อาหารกลางวัน  
10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในระดับ
สถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น  
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
12. มีส่วนร่วมจัดทำโครงการ
ต่างๆเช่น การป้องกันสารเสพติด 
ส่ือลามก การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  
13. มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือ
ในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา
รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาให้
สถานศึกษา  
14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมี
วินัย คุณธรรมจริยธรรมและร่วม
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แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนในสถานศึกษา  
15. มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการ
พัฒนาและ ปรับปรุง 

 
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล  
 

เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมท่ีกำหนด ควรมีการติดตามวัด
และประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  

2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกล
ยุทธ์  

3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ัง
รายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะครู  

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่ายๆของแผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน  
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

และตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง  
6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ  
7. จัดให้มีเวที หรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนว

ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏบิัติงานตามแผน  
8. จัดให้มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ  
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9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด และมีความเป็นผู้นำท่ีจะนำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง 
พร้อมท้ังเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  
13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  

       13.1 ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด อันจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  
             13.2 การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2564 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ท่ี 040/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
........................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยดำเนินงานตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน คืองานวิชาการ     
งานบุคคลากร งานงบประมาณและการเง ิน และงานบริหารทั ่วไป เพื ่อให้การบริหารงานดังกล ่าวมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนมัธยมวิภาวดี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา           
จึงแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี อำนวยการสะดวกในการดำเนินงานการจัดทำแผนกลยุทธ์  
๑. นายบุญเลิศ  ชุมจุล  ประธานกรรมการ  
๒. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   กรรมการ  
๔. นางกัลญา จันทรธนู    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ให้สอดคล้องเชื ่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย          
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 สอดคล้องกับนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของคณะรัฐบาล 
ประกอบด้วย 

1. นายบุญเลิศ  ชุมจุล   ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลญา จันทรธนู   ครู  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู  กรรมการ 
4. นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  ครู  กรรมการ 
5. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง   ครู  กรรมการ 
6. นายปฏิพัทธ ศรีแสง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
7. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๘. นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
9. นายพิชิตพล  ผดุงพล    ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



๓. คณะกรรมการดำเนินการประเด็นยุทธศาสตร์เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 
 

 1. นายบุญเลิศ  ชุมจุล   ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลญา จันทรธนู   ครู  รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู    ครู   กรรมการ 
4. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง    ครู  กรรมการ 
5. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู  กรรมการ 
7. นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  ครู  กรรมการ 
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์   ครู   กรรมการ 
10. นางเรวดี  พานิชวงศ์   ครู  กรรมการ 
11. นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  ครู  กรรมการ 
12. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง   ครู  กรรมการ 
1๓. นางสุนันทา ขำแก้ว   ครู  กรรมการ 
14. นายสำเริง  กัณรงค์   ครู  กรรมการ 
15. นางฉวีวรรณ  คงยัง   ครู  กรรมการ 
16. นายปฏิพัทธ ศรีแสง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
17. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๘.นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
19. นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
20. นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ครูผู้ช่วย  กรรมการ   
21. นางสาวสุชาดา ทองขาว  ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
22. นางสาวกอบกุล ยังแดง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
23. นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
24. นายธีระยุทธ  รัตนสูตร   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
25. นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
26. นางปุญนิสา  สาเรศ    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
27. นายอธินาท  ไตรรัตน์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ   
28. นายพิชิตพล  ผดุงพล   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นายนิพนธ์  ยอดศรี   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่จัดทำ รวบรวมข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ จาก

คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครอง องค์กร และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อกาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กาหนดค่าเป้าหมาย    
กลยุทธ์การดาเนินการ มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑1 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย ประกอบด้วย 

 1. นางกัลญา จันทรธนู  คร ู ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ คร ู รองกรรมการ 
 ๓. นางเรวดี  พานิชวงศ์  คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   ครู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุนันทา ขำแก้ว   คร ู กรรมการ 
  3. นายอธินาท  ไตรรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  4. นางสาวสุชาดา ทองขาว     ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์  คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  คร ู กรรมการ 
  3. นางปุญนิสา  สาเรศ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  4. นางฉวีวรรณ  คงยัง  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. นายพิชิตพล  ผดุงพล   คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพิกุล  เถาถวิล      ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  3. นางสาวกอบกุล ยังแดง     ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย ประกอบด้วย 
  1. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง  คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นายสำเริง  กัณรงค์     คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  1. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู    คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง    คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์  คร ู กรรมการ 
  3. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง    คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ จัดทำ รวบรวมข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ จากครูในกลุ ่มสาระ ผู ้ปกครอง องค์กร ต่างๆ เพื ่อก ำหนดเป้าประสงค์             
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กำหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินการ มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตามกลุ่มสาระ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๑๑ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



๓. คณะกรรมการดำเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นายบุญเลิศ  ชุมจุล   ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลญา จันทรธนู   ครู  รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู    ครู   กรรมการ 
4. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง    ครู  กรรมการ 
5. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู  กรรมการ 
7. นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  ครู  กรรมการ 
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์   ครู   กรรมการ 
10. นางเรวดี  พานิชวงศ์   ครู  กรรมการ 
11. นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  ครู  กรรมการ 
12. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง   ครู  กรรมการ 
1๓. นางสุนันทา ขำแก้ว   ครู  กรรมการ 
14. นายสำเริง  กัณรงค์   ครู  กรรมการ 
15. นางฉวีวรรณ  คงยัง   ครู  กรรมการ 
16. นายปฏิพัทธ ศรีแสง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
17. นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๘.นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
19. นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
20. นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ครูผู้ช่วย  กรรมการ   
21. นางสาวสุชาดา ทองขาว  ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
22. นางสาวกอบกุล ยังแดง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
23. นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
24. นายธีระยุทธ  รัตนสูตร   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
25. นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
26. นางปุญนิสา  สาเรศ    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
27. นายอธินาท  ไตรรัตน์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ   
28. นายพิชิตพล  ผดุงพล   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นายนิพนธ์  ยอดศรี   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี จัดทำ รวบรวมข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารงานพัฒนา

นักเรียนจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มพัฒนานักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร ต่างๆ และจากคณะครู
ที่ปรึกษาชั้นเรียน เพื่อกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กำหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์การ
ดำเนินการ มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนท่ีสอดคล้อง
เช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑1 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 ๔. คณะกรรมการดำเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
ประกอบด้วย 

๑. นายบุญเลิศ  ชุมจุล  ประธานกรรมการ  
๒. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   กรรมการ  
๔. นางกัลญา จันทรธนู    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ จัดทำ รวบรวมข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

บริหารงานอำนวยการ จากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง องค์กร ต่างๆ 
เพื่อกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กำหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินการ มาตรการ 
แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
 

ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน
มัธยมวิภาวดี (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดให้จงได้ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
              ส่ัง ณ วันท่ี 30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2563 
 
 

                

        
 (นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการให้ความเห็นชอบจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

------------------------------------------------------------------------------- 
 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีเล่มนี้ได้
ดำเนินการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 14 ประเด็น
หลักและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 13 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นย่อย โดย
ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล จนแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
 

ลงช่ือ 
  (ด.ต. จรูญ  ศรีตะกุก) 

        ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 

 
ลงช่ือ 

(นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวด ี

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนมัธยมวิภาวดีจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน    
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื ่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  

 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 1๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
 
 

(นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
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