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ค ำน ำ     

 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานได้จัดท ากลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นหน่วยงานก ากับ  

ดูแล  สนับสนุน  ส่งเสริมและประสานกับสถานศึกษาได้จัดท าค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้ให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 โรงเรียนควนเนียงวิทยา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ควนเนียงวิทยา ปี พ.ศ.2562 - 2565  โดยศึกษากับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการสภานักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  หา

โอกาสและอุปสรรค  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  หาจุดแข็งและจุดอ่อนเพ่ือทราบสถานภาพของ

หน่วยงานและน าไปก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนควนเนียงวิทยา  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ

กิจ  เป้าประสงค์  เป้าหมายความส าเร็จ  กลยุทธ์   เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ     ซึ่งได้จัดท า

เป็นกระบวนการ    จนไดแ้ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา  

ปี  พ.ศ.2562 - 2565   

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2562 – 2565  ฉบับนี้จะเป็น

แบบอย่างจะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสามารถน าสู่

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  และเกิดผลผลิตตามเป้าหมาย  เพ่ือนักเรียนจะได้รับประโยชน์มาก

ที่สุด 
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ส่วนที่ 1  

สภาพท่ัวไป 
 

โรงเรียนควนเนียงวิทยา  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 16   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนในระดับ

ช่วงชั้นที่ 3-4  ( ม.1-ม.6)  จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นไปตามนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม 

ตลอดจนบริการการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา  มี

โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

  1.  กลุม่บริหารวิชาการ 

  2.  กลุ่มบริหารทั่วไป 

  3.  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  5.  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.   ข้อมูลทั่วไป                

  1.1  ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนควนเนียงวิทยา     ตั้งอยู่เลขที่  709    หมู่ที่  2  ต าบลรัตภูมิ      

อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90220  โทรศัพท์  074-386443  โทรสาร  074-386015        

WebSite : www.kornor.ac.th   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16   

 1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

 1.3  มีเนื้อท่ีประมาณ  31  ไร่  3.1  ตารางวา  มีพื้นท่ีเขตบริการอ าเภอควนเนียง  ซึ่งประกอบไป

ด้วย  4  ต าบล  คือ     ต าบลรัตภูมิ     ต าบลบางเหรียง     ต าบลห้วยลึก      ต าบลควนโส 

 1.4  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
 

 เนื่องจากประชาชนชาวควนเนียงและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมีความเห็นว่า หมู่บ้าน 

ควนเนียงเป็นหมู่บ้านใหญ่แวดล้อมต าบลต่างๆ ถึง 6 ต าบล ประชาชนหนาแน่นและมีความเจริญหลาย ๆ  

ด้าน แต่ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในละแวกใกล้เคียง ท าให้นักเรียนในท้องถิ่นต้องเดินทางไปเรียนหนังสือใน
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ระยะทางไกลยิ่งประสบความล าบากในการเดินทางเป็นอย่างมากจึงได้ตั้งตัวแทน คือ นายสมนึก  นันทวงศ์  

ก านันต าบลรัตภูมิ  อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ร่วมด้วย พระอธิการแก้ว เกศโร  

เจ้าอาวาสวัดควนเนียง ต าบลรัตภูมิ  อ าเภอรัตภูมิ (ก่ิงอ าเภอควนเนียง) จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ

ได้ท าหนังสือเพ่ือขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขึ้น  และส่งเรื่องผ่านขั้นตอนขึ้นไป จากอ าเภอไปจังหวัด  

 

โดยระบุจะจัดตั้งในที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตสุขาภิบาลต าบลควนเนียง   ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่   7  รัตภูมิ   

กิ่งอ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา   

 เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาในปี  2520  คณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างก็ได้

ร่วมกันด าเนินการก่อสร้างขึ้นมาในที่ดินสาธารณประโยชน์ในเนื้อที่ประมาณ  35  ไร่  ซึ่งเดิมเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ และสนามกีฬาประชาชนของสุขาภิบาลควนเนียง  จึงได้ด าเนินการขอใช้ที่ดินไปตามล าดับ  

จนกระทั่งถึงกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ใช้ที่ดินแห่งนี้มีเนื้อที่ไม่ครบ  35  ไร่  ตามที่กรมสามัญศึกษา

ก าหนด  นายชม   เพ็งผ่อง  ครูใหญ่โรงเรียนวัดคงคาวดี  และนายเลี่ยง   วรรณะ  จึงได้บริจาคที่ดินซึ่งมี

อาณาเขตติดต่อกันทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  จ านวน  3  ไร่  เมื่อจังหวัดแจ้งให้อ าเภอด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรขึ้นตามแบบของกรมสามัญศึกษา จ านวน  8  ห้องเรียน  เพ่ือรับ

นักเรียนตามหลักสูตรใหม่  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา  2521 ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  1  (ม.1)  จ านวน  2  ห้องเรียน  และชั้นมัธยมศึกษา (ม.ศ.1)  จ านวน  2  ห้องเรียน  รวม  

4  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์  คณะกรรมการเริ่มลงมือก่อสร้างโดยมีประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาค  เช่น  

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  และหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ใช้งบประมาณ  75,340  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสาม

ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  การก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อย  ขาดแต่ฝา  และไม่ได้ลาดพ้ืนซีเมนต์  สามารถใช้เป็น

ที่เรียนได้ มีศึกษาธิการอ าเภอรัตภูมิรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่     อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   

นายไพบูลย์   เสรีรัตน ์ ครูใหญ่โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  มาปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะครูใหญ่โรงเรียนนี้เป็นคนแรก  มีนายน้อม  เจริญศรี  ศึกษาธิการอ าเภอรัตภูมิมาเป็นประธานเปิด

โรงเรียน 
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สัญลักษณ ์     
 
 

อักษรย่อ    ค.น.  

เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  จักร  กับ  คบเพลิง   

หมายถึง  ชาวควนเนียงรู้จักใช้ วิถีทาง  

แห่งปัญญาไปสู่ความส าเร็จแห่งชีวิต 

ค าขวัญโรงเรียน    เรียนดี  กีฬาเด่น    เน้นจรรยา   

รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมเชิดชูสถาบัน 

คติพจน์โรงเรียน    “ อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา”    

หมายถึง  บัณฑิตย่อมฝึกตน 

ปณิธานโรงเรียน    “ ผนึกแรงผสานใจ 

     ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง 

จุดมุ่งหมายคือชื่อเสียง 

     น าควนเนียงขึ้นเคียงเมือง” 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนควนเนียงวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  สร้าง

คนดี มีจิตอาสา  สืบสานภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์    ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

 2.1   ผู้อ านวยการโรงเรียน   นายโชคชัย ชัยธรรมโชค 

        วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)    สาขา หลักสูตรและการสอน  

วิชาเอก การสอนสังคมศึกษา    จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร   ด ารงต าแหน่งที่

โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกายน  2559  จนถึงปัจจุบัน 

 2.2     รองผู้อ านวยการ  จ านวน  -  คน 
  

3.  ข้อมูลนักเรียน   ( ข้อมูล ณ วันที่ 10  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 153 136 289 8 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 130 128 258 8 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 137 233 8 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 41 81 122 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 27 61 88 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 73 93 4 

รวม 4 615 1,083 36 
 

หมายเหตุ : ครูที่สอนหลายระดับ   สอนระดับใดมากที่สุดให้นับรวมในระดับนั้น 

1.  จ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน  1,083 คน   จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  36  ห้อง 

2.  จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง   30  คน  

3.  อัตราส่วนนักเรียน : ครู  เท่ากับ  19 : 1 

4.  ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา  60 

 5.  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 94.83 

 6.  จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,025 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 

 7.  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 15 คน     คิดเป็นร้อยละ 1.39 

 8.  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน      คิดเป็นร้อยละ - 
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 9.  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ – คน       คิดเป็นร้อยละ - 

 10  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.39 

 11.  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  25 คน     คิดเป็นร้อยละ 2.31 

 12. สถิติการขาดเรียนเฉลี่ย/เดือน     20 คน      คิดเปน็ร้อยละ 1.85 

 13. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น       5 คน      คิดเป็นร้อยละ  0.46 

 14. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  

   ม.3       จ านวน   233  คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

    ม.6      จ านวน    93  คน   คิดเป็นร้อยละ 100   

 15. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,083 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 

 16. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   1,083 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 17. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,083 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 18. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,085 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 

 19. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอ 1,083 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 20. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 1,083 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 21. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอ 1,075 คน คิดเป็นร้อยละ 99.26 

22.จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามที่ก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา  1,075  คน คิดเป็นร้อยละ 99.26 

23. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,083 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

24.นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 95) นับถือศาสนา  พุทธ      
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

1.  จ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 

เฉลี่ย

(ปี) 

ประสบการณ์ 

เฉลี่ย (ป)ี รวม ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 

ป.ตรี 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

ผู้บริหาร 1 1    1  56  

ครูประจ าการ  50 10 40  31 19  40  

ครูอัตราจ้าง/ช่วยสอน 7 4 3  7   30  

นักการ/ภารโรง 2 2  2    45  

พนักงานราชการ 1  1  1   45  

ลูกจ้างชั่วคราว 11 4 7     30  
 

 

2.  มีครูที่สอนตรงตามความถนัด   57  คน    (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3.  มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก      57  คน    (คิดเป็นร้อยละ 100) 

4.  จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์  22/ สัปดาห์/ คน 

 

5.    สภาพชุมชนโดยรวม 

    5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ.เป็นชุมชนเมือง  พ้ืนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ต าบลรัตภูมิ 

อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่รอบบริเวณเป็นที่พักอาศัย  หน่วยงานของรัฐ   สวนสาธารณะพ้ืนที่

เกษตรกรรม    บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่   ที่ว่าการอ าเภอควนเนียง สถานีรถไฟ    สถานี

ต ารวจภูธร   ไปรษณีย์โทรเลขโรงพยาบาลควนเนียงธนาคารออมสิน ,  ธ.ก.ส. ,  ดคงคาวดี (หลวงพ่อสงค์)   

ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 

ทิศใต้ ติดต่อ ถนนสายควนเนียง - ปากจ่า 

ทิศตะวันออก ติดต่อ ถนนเข้าหมู่บ้านสายควนเนียง - ต้นตอ 

ทิศตะวันตก ติดต่อ เข้าหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลควนเนียง 

           มีประชากรประมาณ  30,077 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  
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             1. ชุมชนประมงปากบางและปากรอ อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออก  ห่างจากโรงเรียน

ประมาณ 7-12  กิโลเมตร อาชีพ ลูกจ้างเรือประมงทะเล และท าประมงในคลองเล็กๆ น้อยๆ 

               2. ชุมชนค้าขายตลาดควนเนียง อาศัยอยู่ทางทิศตกเฉียงใต้ ห่างจากโรงเรียนประมาณ 

1  กิโลเมตร อาชีพ ค้าขายที่มีกิจการเป็นของตนเอง และเช่าร้านขายของ 

               3. ชุมชนเกษตรทั่วไป กระจายตัวอาศัยอยู่ทั่วไปรัศมีตั้งแต่ 1 -15 กิโลเมตร อาชีพ

เพาะปลูกพืชล้มลุกและเลี้ยงสัตว์ 

              4. ชุมชนรับจ้างทั่วไป  อาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนค้าขายและชุมชนเกษตร อาชีพงาน

กรรมกรก่อสร้าง  แบกหามสินค้าในตลาด รายได้ไม่แน่นอน 

             อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม ( ประมงน้ าจืด  ท านา   ท าสวน  ) ประเพณี / 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไป  คือ  มโนราห์  หนังตะลุง 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 

   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือ    การท าบุญวันสารทเดือนสิบ   

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  ท าบุญตักบาตร งานลอยกระทง งานสงกรานต์  การเลี้ยงวัวชน และไก่ชน 

 5.2   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  (คิดเป็นร้อยละ 47.16)  

   อาชีพหลัก คือ การเกษตร (คิดเป็นร้อยละ 74.42)    

             ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95   ศาสนาอิสลามร้อยละ 3   ศาสนาอื่น ร้อยละ  2 

   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว  ต่อปี   29,750  บาท     

   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     4   คน 

      5.3   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ   ประถมศึกษาปีที่ 6 
             ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ)   เกษตรกรรมร้อยละ  78 ,  รับราชการ  ร้อยละ  14   
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  8 ,  อ่ืน ๆ ร้อยละ  10 

 

สภาพภูมิประเทศ 
 

 พ้ืนที่ทิศตะวันออก ซึ่งติดทะเลสาบสงขลาเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการท านา พ้ืนที่ตอนกลางและ
ทิศตะวันตกเป็นที่ดอนมีเนินดินเรียงเหมาะกับการท าสวน   สภาพดินฟ้าอากาศ   สภาพโดยทั่วไปเป็นเขต
ร้อนชื้น มีอากาศอบอุ่น ฝนตกตลอดปี ถ้าแบ่งเป็นฤดูจะแบ่งออกได้ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 
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สภาพภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน รวม 3 เดือน  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน

พฤษภาคม ถึง เดือน มกราคม รวม 9 เดือน  ฤดูฝนโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็น
เดือนที่มีฝนตกชุกท่ีสุด 

 

5.4   โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน     โรงเรียนควนเนียงวิทยา ตั้งอยู่ท่ี 709 หมู่ 2 ต. รัตภูมิ 
 อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลา   อยู่ในเขตเทศบาล  มีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง  
ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษาจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 

   โอกาสของโรงเรียน 
  1.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 

และคณิตสาสตร์ในโครงการโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และประสบการเรียนรู้แก่นนักเรียนใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  
  3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาครูด้าน ICT 
  4.  ความพร้อมของบุคลกรในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการเรียนการสอน 
  5.  สถาบันราชภัฏสงขลาส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาช่วยสอนนักเรียน 
  6.  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  
  7.  ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  1.   นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนจะมีความสามารถน้อย เรียนไม่เก่ง 
  2.   มีนักเรียน ร้อยละ 4.33  อ่านหนังสือไม่ออก เขียนค ายากไม่ได้ 
  3.   คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน 
  4.   ผู้ปกครองมีรายได้น้อยขาดปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  5.   ผู้ปกครองมีวุฒิการศึกษาต่ าขาดเทคนิคการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
  6.   ผู้ปกครองของนักเรียนลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวหย่าร้างในอัตราสูง นักเรียนอาศัยอยู่

กับญาติขาดความรัก ความอบอุ่น ส่งผลการเอาใจใส่ในการเรียนน้อยลง 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี  2562 – 2565     โรงเรียนควนเนยีงวิทยา หน้า 11 
 

6.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 

6.1   งบประมาณ รายรับ – รายจ่าย 

รายรับ จ านวนเงิน (บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

เงินงบประมาณ อุดหนุน 

(การจัดการเรียนการสอน) 

เงินรายได้สถานศึกษา 

3,835,000 

 

2,568,000 

1.   งบรายจ่ายประจ า /งบด าเนินการ   

  

 2.   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4,659,000 

 

1,744,000 

รวม 6,403,000 รวม 6,403,000 

6.2   ข้อมูลด้านทรัพยากร 

  1)   คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีจ านวนทั้งหมด  89 เครื่อง 

    ใช้เพื่อการเรียนการสอน  105  เครื่อง 

    ใช้งานบริหาร 23  เครื่อง 
 

 2)   คอมพิวเตอร์พกพา  12  เครื่อง 
 

  3)   Tablet  ในการสื่อค้น  จ านวน  40  เครื่อง 
 

 4)   สื่อทัศนูปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน 

 เครื่องฉายทึบแสง    1   เครื่อง 

 โปรเจคเตอร์  16 เครื่อง 

 กระดานอัจฉริยะ  1 เครื่อง 

          เครื่องเล่นวีซีดี/ซีดี   8   เครื่อง 

 เครื่องโทรสาร    1   เครื่อง 

 โทรทัศน์    8   เครื่อง 

7.    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด  ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร  

3  หลัง  อาคารประกอบ  5  หลัง     หอประชุมแบบ 005/23  1  หลัง บ้านพักครู  8  หลัง  บ้านพัก

ผู้บริหาร  1  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  5  หลัง  สนามฟุตบอล  1  

สนาม  และสนามบาสเกตบอล  1  สนาม   โดมเอนกประสงค์ 1 หลัง   โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสมุดมีขนาด   
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256  ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ  4  ห้องเรียน)  มีหนังสือประมาณ  20,000  เล่ม  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดมเอนกประสงค์ 
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8.  แหล่งเรียนรู้  ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

8.1  ห้องสมุดมีขนาด  300  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  16,700  เล่ม  การสืบค้น

หนังสือและการยืม – คืน   ใช้ระบบปกติ    จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย 

400  คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

8.2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

 ห้อง  ปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ศูนย์ปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ      จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ฝึกพลศึกษา                     จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติงานช่างโลหะ   จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติงานช่างไม้   จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติงานอาหาร   จ านวน  1 ห้อง 

ห้อง  ปฏิบัติงานประดิษฐ์   จ านวน  1 ห้อง 

ห้อง  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  4 ห้อง 

ห้อง  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  4 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติการดนตรีไทย  จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติการดนตรีสากล  จ านวน  1 ห้อง 

 ห้อง  ปฏิบัติการศิลปะ   จ านวน  2 ห้อง 

 ห้องนาฎศิลป์    จ านวน  1 ห้อง 

ห้องดนตรี    จ านวน  1 ห้อง 

  ห้องโสตทัศนศึกษา   จ านวน  1 ห้อง 

  ห้องพุทธศาสนา    จ านวน   1 ห้อง 

  ห้องพยาบาล    จ านวน  1 ห้อง 

  ห้องออกก าลังกายในร่ม (ฟิตเนส)  จ านวน  1 ห้อง 

  ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน  1 ห้อง 

ห้องอาเซียน    จ านวน  1 ห้อง 
 

 8.3  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีจ านวนทั้งหมด   89 เครื่อง   คอมพิวเตอร์พกพา  12  เครื่อง ใช้เพื่อ 
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การเรียนการสอน  12   เครื่อง   ใช้ในงานบริหาร  23 เครื่อง   เครื่อง Tablet  จ านวน  40 เครื่อง  มี

ระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงบริการนักเรียนและครูทุกคนในบริเวณโรงเรียน 

       8.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด)  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้ง

สถิติการใช้  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

(จ านวน

ครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

สถิติการใช้ 

(จ านวน

ครั้ง/ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคม ตลอดปี 1. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบลควนเนียง ตลอดปี 

2. ห้องพิพิธภัณฑ์ ตลอดปี 2.  ศูนย์ศิลปะศรีวิชัย  บ้านต้นตอ 10 

3. ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปี 3.  บ้านดนตรีครูประทุม  บัวเพชร 10 

4. ห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์   

ตลอดปี 4.  บ้านหนังตะลุงหนังอิ่มเท่ง ศิลปินแห่งชาติ 5 

5.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี 5.  ศูนย์ดนตรีไทยโรงเรียนบ้านควนเนียง 3 

6. สนามบาสเก็ตบอล ตลอดปี 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 8 

7. สนามวอลเลย์บอล ตลอดปี 7.  มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา 5 

8. สนามเซปัคตะกร้อ ตลอดปี 8.  วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 3 

9. สนามฟุตบอล                ตลอดปี 9.  ศูนย์ศิลปะ สวนสาธารณะเทศบาลนคร

หาดใหญ่ 

4 

10. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตลอดปี 10. สถานที่ท่องเที่ยวเกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธาน ี

1 

11. ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปี 11.. ศูนย์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์จังหวัดตรัง 1 

12. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปี 12.  อุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 

13. ห้องปฏิบัติการกายภาพ ตลอดปี 13.  อุทยานวิทยาศาสตร์ อ าเภอหว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

1 

14. โรงฝึกงาน ตลอดปี 14.  สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 4 

15. ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

ตลอดปี 15.  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ จังหวัดสงขลา 5 
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16. ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปี 16.  การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 2 

17. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ตลอดปี 17.  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 4 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

(จ านวน

ครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

สถิติการใช้ 

(จ านวน

ครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

18. โรงอาหาร ตลอดปี 18. โรงพยาบาลควนเนียง 5 

19. ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษาต่างประเทศ 

ตลอดปี 19.  สนามมวยชั่วคราว อ าเภอควนเนียง จังหวัด

สงลา 

10 

20 ห้องอาเซียน ตลอดปี 20.  พื้นที่หมู่ท่ี ๔ ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง 2 

21. ห้องสมุดกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี 21. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัด

กระบี่ 

1 

22. ห้องสมุดกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

 

ตลอดปี 22. โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคใต้ จังหวัดกระบี่ 1 

23. สถานแดสงพันธ์สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต 1 

24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

1 

 

 8.5  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

 1.  นางกัลยาณี  จินดาย้อย    ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้า 

 2. นายเกลื้อม  ศิริวัฒน์   ให้ความรู้เรื่อง ศิลปะไทย การแทงหยวก, 

      ลายไทย, การปั้นลายไทย 

 3. นางสาวจรรยา  ประทุมวรรณ  ให้ความรู้เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ 

  4.  นายกมล  ศรีรัตน์   ให้ความรู้เรื่อง งานจักสาน 

 5.  นายประคอง  สกุลวงศ์  ให้ความรู้เรื่อง งานจักสาน 

  6. นายมานะ  ฐานะลาโภ   ให้ความรู้เรื่องประติมากรรมปูนปั้น 

 7 นายธรรม  ทองชุมนุม   ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 

 8. นางเพลินตา  น่ าทอง   ให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย 
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 9. นางสาวกิติมา  สนธ์ขาว  ให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย 

 10. นายจ านง  ฐานะพันธ์   ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 

 11. นางออบ  นพรัตน์   ให้ความรู้เรื่องงานจักสาน ทอผ้า 

 12. นายสรรเสริญ  ศรีทวีกูล  ให้ความรู้เรื่องการแกะรูปหนังตะลุง 
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คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนควนเนียงวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่มบรหิารทั่วไป กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานประสานความร่วมมอืในการพัฒนา 
  วิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  การศึกษา 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานทะเบียนและเทียบผลการเรียน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
- งานส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการสู่ชุมชน 
- งานแนะแนว สวัสดิการและกองทุนกูย้ืม 
  เพื่อการศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
วิถีพุทธ 
- งานพัฒนาเทคโนโลยี (ICT) 
- งานโรงเรียนในฝัน 
- งานโครงการตามพระราชด าร ิ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานพยาบาลและอนามัย 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานยานพาหนะ 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
- งานพนักงานลกูจ้าง 
- งานอาคาร 
- งานสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานงานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานเรียนฟรี 15 ป ี
- งานสวัสดิการในกองทุนการศึกษา 
- งานประกันภัยนกัเรียน 
- งานร้านค้าสวัสดิการ 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณภาพผู้เรียน 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด 
  ต าแหน่ง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานวินยัและพัฒนาบุคลากร 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
  การปฏิบัติงาน 
- งานทะเบียนประวัติ/ 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน 
- งานขวญัก าลังใจ 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานระดับชั้น 
- งานส่งเสริมและรักษาวินยันักเรียน 
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
   นกัเรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไขปญัหาสาร 
  เสพติดและเอดส ์
- งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
- งานขับขีป่ลอดภยัและวินัยจราจร 
- งานโรงเรียนสุจริต 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 -2665   โรงเรียนควนเนียงวิทยา                        
หน้า  13 
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10.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      โรงเรียนควนเนียงวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดย
มีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนเวลาเรียนชั่วโมง/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 120  120  120  

คณิตศาสตร์ 120  120  120  

วิทยาศาสตร ์ 120  120  120  

สั ง ค ม ศึ ก ษ า     ศ า ส น า  แ ละ  
วัฒนธรรม 

120+40 40 120+40 40 160  

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  

ศิลปศึกษา 80  80  80  

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80  80  80  

ภาษาต่างประเทศ 120  120  120  

รวม 880 200 880 200 880 200 

จ านวนหน่วยกิต 22.0 5.0 22.0 5.0 22.0 5.0 

รวมจ านวนหน่วยกิตแต่ละปี 27.0 27.0 27.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,200 1,200 1,200 
 

หมายเหตุ 1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันปีละ 160 ชั่วโมง (4.0 หน่วยกิต) ดังนี้ 
1.1 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ปีละ2.0 หน่วยกิต 80 ช่ัวโมง 

1.2 เรียนวิชา IS1 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 40 ช่ัวโมง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในช้ัน ม.2 

1.3 เรียนวิชา IS2 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 40 ช่ัวโมง กลุ่มสาระภาษาไทย ในช้ัน ม.2 

1.4 ม.1 และ ม.3 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจจากกลุ่มสาระต่าง ๆ ปีละ 2.0 หน่วยกิต 80 

ช่ัวโมง 

2. ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ปีละ 1.0 หน่วยกิต 40 ช่ัวโมง ทุกคน 
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3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120  ช่ัวโมง/ปี  ประกอบด้วย 

- กิจกรรมแนะแนว            40   ชั่วโมง 

- กิจกรรมเคร่ืองแบบ          40   ชั่วโมง 

- กิจกรรมชุมนุม                   25 ชั่วโมง  

- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์   15  ชั่วโมง  และบูรณาการ
ร่วมกับ IS3 

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร 

5. ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนสื่อความ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 -2665   โรงเรียนควนเนียงวิทยา                        
หน้า  14 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี  2562 – 2565     โรงเรียนควนเนยีงวิทยา หน้า 19 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551     

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียน  ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา (เริ่มใช้ ม.4/4 ปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 

พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม 

1.  ภาษาไทย 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1+(1) 
2.  คณิตศาสตร์ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 +(1) 
3.  วิทยาศาสตร์ ค1.0+ว

1.0 
- ช1.0+ว

1.0 

- ก1+ว
1.0 

- ฟ1.5 - - - - - 

4.  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 2 1 2+0.5 1 2+0.5 1 2+0.5 1+1 2+0.5 1+1 2 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 - 0.5 - 0.5 1 0.5 - 0.5 - 0.5 1 

6.  ศิลปะ 0.5 1 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 1 0.5 - 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 1 - 1 - - 0.5 1 0.5 1 0.5 - 
8.  ภาษาอังกฤษ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

รวมหน่วยการเรียน 7.0 8.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 6.5 8.5 6.5 8.0 

รวมหน่วยการเรียนพื้นฐาน / 
เพ่ิมเติม 

15.0 14.5 14.5 14.5 15.0 14.5 
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คิดเป็นชั่วโมงเรียน / สัปดาห์ 14 16 14 15 14 15 16 15 13 17 13 16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /สัปดาห์/
ภาค 

3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 

รวมชั่วโมงเรียน /สัปดาห์ 33 32 32 32 33 32 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ( 
ชั่วโมง ) 

660 640 640 640 660 640 

สรุป ชั่วโมงเรียนตลอดปี ( 
ชั่วโมง ) 

1300 1280 1300 

 
หมายเหตุ  :    1.  เพ่ิม  IS2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  40  ชั่วโมง  ม.6  ภาค 2  ในกลุ่มสาระภาษาไทย  และ  IS1 จ านวน  1.0 หน่วยกิต  40  ชั่วโมง  ม.6  ภาค 
2  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
                  2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  ปีละ  40  ชั่วโมง,  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม /กิจกรรมพัฒนาตนเอง  ปีละ  60  
ชั่วโมง,   

           กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ปีละ  20  ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับ  IS3 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลา  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 -2665   โรงเรียนควนเนียงวิทยา                        
หน้า  15 
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ส าหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียน  ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา ( เน้นกีฬา)    (เริ่มใช้ ม.4/3 ปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 

พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติ
ม 

1.  ภาษาไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ (1 ) 
2.  คณิตศาสตร์ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 +(1) 
3.  วิทยาศาสตร์ ค1.0+ว

1.0 
- ช1.0+ว

1.0 

- ก1+ว1.0 - ฟ1.5 - - - - - 

4.  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 1 1 1+0.5 1 1+0.5 1 1+0.5 1+1 1+0.5 1+1 1 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 

6.  ศิลปะ 0.5 1 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 1 0.5 - 

7.  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- 1 - 1 - - 0.5 1 0.5 1 0.5 - 

8.  ภาษาอังกฤษ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

รวมหน่วยการเรียน 7.0 8.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5 8.5 6.5 8.0 

รวมหน่วยการเรียนพื้นฐาน / 
เพ่ิมเติม 

15.0 14.5 12.5 14.5 15.0 13.5 
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คิดเป็นชั่วโมงเรียน / สัปดาห์ 14 16 14 15 14 13 14 15 13 17 13 16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /

สัปดาห์/ภาค 
3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 3  ชั่วโมง / 60 

รวมชั่วโมงเรียน /สัปดาห์ 33 32 30 32 33 32 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ( 
ชั่วโมง ) 

660 640 600 640 660 640 

สรุป ชั่วโมงเรียนตลอดปี ( 
ชั่วโมง ) 

1300 1200 1300 

 
หมายเหตุ  :    1.  เพ่ิม  IS1  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  40  ชั่วโมง  ม.6  ภาค 2  ในกลุ่มสาระภาษาไทย  และ  IS2  จ านวน  1.0 หน่วยกิต  40  ชั่วโมง  ม.6  ภาค 
2  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
                   2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  ปีละ  40  ชั่วโมง,  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม /กิจกรรมพัฒนาตนเอง  ปีละ  60  
ชั่วโมง,   

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ปีละ  20  ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับ  IS3 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลา    พุทธศักราช  2553 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 -2665   โรงเรียนควนเนียงวิทยา                        
หน้า  16 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ส าหรับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์( ปรับปรุง  2557  เพิ่มหน้าที่พลเมือง, ปรับ 2558  ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี2 

พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม พื้นฐาน เพ่ิมเติม 

1.  ภาษาไทย 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  

2.  คณิตศาสตร์ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3.  วิทยาศาสตร์ ฟ2.0+ค
1.5 

ช1.5 ช1.5 ฟ2.0+ค
1.5 

+ช1.5 

ก1 ฟ2.0+ค
1.5 

+ช1.5 

- ฟ2.0+ค
1.5 

+ช1.5 

- ฟ2.+ค
1.5 

+ช1.5 

- ฟ2+ค
1.5 

 
4.  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1+1 0.5 1+1  

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

6.  ศิลปะ 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

7.  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

8.  ภาษาอังกฤษ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

รวมหน่วยการเรียน 9.0 4.5 7.0 8.5 6.5 8.5 5.5 8.5 6.5 8.5 6.5 6.5 
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รวมหน่วยการเรียน พื้นฐาน / 
เพ่ิมเติม 

13.5 15.5 15.0 14.0 15.0 13.0 

คิดเป็นชั่วโมงเรียน /สัปดาห์ 18 9 14 17 13 17 11 17 13 17 13 13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สัปดาห์/
ภาค 

3 ชั่วโมง/60 3 ชั่วโมง/60 3 ชั่วโมง/60 3 ชั่วโมง/60 3 ชั่วโมง/60 3 ชั่วโมง/60 

รวมชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ 30 34 33 31 33 29 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ( 
ชั่วโมง ) 

600 680 660 620 660 580 

สรุป ชั่วโมงเรียนตลอดปี ( 
ชั่วโมง ) 

1280 1280 1240 

 
หมายเหต ุ:    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  ปีละ  40  ชั่วโมง,  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม /กิจกรรมพัฒนาตนเอง  ปีละ  60  

ชั่วโมง,   
      กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ปีละ  20  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยา   จังหวัดสงขลา     ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

แผนการเรียน 
ประเภท

วิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ฯ 

สุข ฯ / พล 
ฯ 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 

1  วิทยาศาสตร์  -  
คณิตศาสตร์ 

(  ห้อง  1 ) 

พื้นฐาน 9 9 9+4.5 12 6 6 3 9 
เพ่ิมเติม  - 12 3 - - - - 

2.  คณิตศาสตร์  -  
ภาษาอังกฤษ 

( ห้อง  2 ) 

พื้นฐาน 9 9 9+4.5 12 6 6 3 9 
เพ่ิมเติม - - 6 3 - - - 6 

3.  ห้องเรียน  3  -  8 
พื้นฐาน 9 9 9+4.5 12 6 6 3 9 
เพ่ิมเติม 6* 6* 6+6* 3+6* 6* 6* 6* 6* 

         

   หมายเหตุ -      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย  แนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  รวมปีละ 120  ชั่วโมง   
  -   *  เป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจจากกลุ่มสาระต่างๆ ภาคเรียนละ  1  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยา  จังหวัดสงขลา   ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศกราช  2551     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส าหรับนักเรียนกลุ่มการเรียน    วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  ( ห้อง  1 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม 

1.  ภาษาไทย 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 
2.  คณิตศาสตร์ 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 1.5 - 
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3.  วิทยาศาสตร ์ 1.5+1.
0 

1.0+1.0 1.5+0.
5 

1.0+1.0 1.5+1.
0 

1.0+1.0 1.5+0.
5 

1.0+1.0 1.5+1.
0 

1.0+1.0 1.5+0.
5 

1.0+1.
0 

4.  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 
6.  ศิลปะ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 
7.  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - 

8.  ภาษต่างประเทศ 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 
รวมหน่วยน้ าหนัก 11.0 2.5 11.5 2.5 11.0 3.5 11.5 3.5 11.0 2.5 11.5 2.5 
คิดเป็นชั่วโมงเรียน 22 5 23 5 22 7 23 7 22 5 23 5 
รวมชั่วโมงเรียนพื้นฐาน  
และเพ่ิมเติม 

27 28 29 30 27 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียน 600 620 640 660 600 620 

 

หมายเหตุ  -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  -  กิจกรรมนักเรียน  ( ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,กิจกรรมชุมนุม )  
-  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
             -  IS1 เรียน ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 ,  IS2 เรียน ม.2 ภาคเรียนท่ี 2  และ IS3  บูรณาการในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.2 ภาคเรียนท่ี 2   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยา  จังหวัดสงขลา  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช  2551     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส าหรับนักเรียนกลุ่มการเรียน  คณิตศาสตร์  -  ภาษาอังกฤษ  ( ห้อง  2 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม 

1.  ภาษาไทย 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 
2.  คณิตศาสตร์ 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 1.5 - 
3.  วิทยาศาสตร์ 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 

4.  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 
6.  ศิลปะ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 
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7.  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - 

8.  ภาษต่างประเทศ 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 
รวมหน่วยน้ าหนัก 11.0 2.5 11.5 2.5 11.0 3.5 11.5 3.5 11.0 2.5 11.5 2.5 
คิกเป็นชั่วโมงเรียน 22 5 23 5 22 7 23 7 22 5 23 5 
รวมชั่วโมงเรียนพื้นฐาน  
และเพ่ิมเติม 

27 28 29 30 27 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียน 600 620 640 660 600 620 

 

หมายเหตุ   -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  -  กิจกรรมนักเรียน  ( ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,กิจกรรมชุมนุม )  
-  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

   -  IS1 เรียน ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 ,  IS2 เรียน ม.2 ภาคเรียนท่ี 2  และ IS 3  บูรณาการในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.2 ภาคเรียนท่ี 2   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนควนเนียงวิทยา  จังหวัดสงขลา   ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช 2551   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส าหรับนักเรียนกลุ่มการเรียน  ทั่วไป  ( ห้อง  3 - 8เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม พื้นฐา
น 

เพ่ิมเติม 

1.  ภาษาไทย 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 
2.  คณิตศาสตร์ 1.5 - 1.5 - 1.5 +1.0 1.5 - 1.5 - 1.5 - 
3.  วิทยาศาสตร์ 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 1.5+1.

0 
1.0 1.5+0.

5 
1.0 

4.  สังคมศึกษาศาสนา ฯ 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 1.5+0.
5 

0.5 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 
6.  ศิลปะ 1.0 1.0* 1.0 1.0* 1.0 1.0* 1.0 1.0* 1.0 1.0* 1.0 1.0* 
7.  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- 1.0* 1.0 1.0* - 1.0* 1.0 1.0* - 1.0* 1.0 1.0* 

8.  ภาษต่างประเทศ 1.5 1.0* 1.5 1.0* 1.5 1.0* 1.5 1.0* 1.5 1.0* 1.5 1.0* 
รวมหน่วยน้ าหนัก 11.0 2.5 11.5 2.5 11.0 3.5 11.5 3.5 11.0 2.5 11.5 2.5 
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คิกเป็นชั่วโมงเรียน 22 5 23 5 22 7 23 7 22 5 23 5 
รวมชั่วโมงเรียนพื้นฐาน  
และเพ่ิมเติม 

27 28 29 30 27 28 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 
รวมชั่วโมงเรียน 600 620 640 660 600 620 

 

หมายเหตุ  -  รายวิชาเพิ่มเติมทีม่ี  *   นักเรียนเลอืกเรียนตามความสนใจภาคเรียนละ 1.0    หน่วยกิต 
   -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  -  กิจกรรมนกัเรียน  ( ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์,กิจกรรม
ชุมนุม ) -  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
             -   IS1 เรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ,  IS2 เรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2  และ IS 3  บูรณาการในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2  
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ส่วนที่ 2 
สถานภาพของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 

 
2.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ   ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบโครงงาน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และใช้

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยมีการจัดการศึกทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น ค่ายสะเต็มศึกษา ศึกษาดูงาน โครงงาน ครูทุกคนได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถในการน าเทคนิค

วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น

ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้น ห้องมัลติมีเดีย มีการใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน มีการให้บริการ

เครือข่าย Internet ครอบคลุมทั้งโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้และใช้

สืบค้นข้อมูลที่ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้มีการเปิดแผนการเรียนที่เน้นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้

เรียนในสาขาที่นักเรียนถนัด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าความรู้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการและแสดงความสามารถในโอกาสต่างๆ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้ ซึ่งมีกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ คนดีศรีควนเนียง กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน ตัก

บาตรสะสมบุญทุกเช้าวันศุกร์ มีกิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ค่ายอบรมคุณธรรม

จริยธรรมทุกปีการศึกษา  

๒. ผลการประเมิน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ สื่อสาร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร  มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  ตาม

หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น โดยใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่าระดับชาติและ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูง

กว่าระดับชาติ  

ผลการทดสอบมีการพัฒนาสูงขึ้นโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติในการศึกษา ๒๕๖๐ และ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯและ
ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติในการศึกษา ๒๕๖๐ 

ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไปสูงขึ้นใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษาและศิลปะ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมีความ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิธีการรักษา

สุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการ

ล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 

๓. จุดเด่น 

ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยี

ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีร้อยละ

ของจ านวนผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ ๕๐ หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  มี

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูง

กว่า  ระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท

ของสังคม ได้แก่ การสวมหมวกกันน็อก ยิ้มไหว้ทักทายกัน  
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๔. จุดควรพัฒนา 

ควรพัฒนาในเรื่องผลการทดสอบระดับชาติให้มีพัฒนาการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนบางส่วนมี

ความรู้พ้ืนฐานในระดับต่ า โรงเรียนและครูควรจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อนักเรียนกลุ่มนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

พัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   

ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด

ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 

ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. ผลการประเมิน 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมนักเรียนอย่างเหมาะสม 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนในการอบรมต่างๆ การอบรมคูปองครูโดยเน้นหลักสูตรที่สามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนามาจัดการเรียนรู้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการจัดการ
เรียนรู้ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีการน าระบบ

เทคโนโลยีใช้ในการบริหารจัดการงานภายในโรงเรียนรวมทั้งในการจัดการเรียนรู้ 

๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้มีการประชุมในทุกระดับเช่น ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ประชุมกลุ่มบริหาร ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีตารางการประชุมที่ชัดเจน มีการนิเทศภายในอย่าง

สม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ

ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ

โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มี

เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกในการบริหารจัดการทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ เช่น 

ธนาคารโรงเรียนจากความร่วมมือกับธนาคารออมสิน การอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยโดยสถานีต ารวจควน

เนียง เป็นต้น 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนไม่มีผู้บริหารในต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนต้องเดินทางไปราชการท าให้การบริหารจัดการในโรงเรียนขาด

ความคล่องตัว  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา และน าผลมาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดแล้วจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการ

ภาระงาน ชิ้นงาน สอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่เน้นทักษะการ

ประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน ใช้สะเต็มศึกษา มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายสะเต็มศึกษา รวมถึงกิจกรรมชุมนุมต่างๆ ที่ช่วย

เสริมสร้างให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงาน โดย

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกโอกาสที่โรงเรียนมีความพร้อม ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสื่อและเครื่องมือในการค้นคว้า และใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในตนเอง ส่งเสริมให้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  

๒. ผลการประเมิน 

ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่น โครงงาน วิชาค้นคว้าอิสระ ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น หนังตะลุง  ให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้และ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก และน าเสนอผลงาน เช่น กิจกรรมน าเสนอภาษาอังกฤษ

ในตอนเข้าแถวตอนเช้า กิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมรักการอ่านและแสวงหาความรู้

จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลายหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและทุก

คน ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา

ตนเองได ้

๓. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้วิธีการ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจใน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพ่ือส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่
ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
สถานศึกษามีการวางแผน จัดท าโครงการ ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี ครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  
 
 
 
2.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( ส าหรับโรงเรียนที่ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุ

ง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับป

รุง 

พอใ
ช้ 

ดี ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
 

  
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     / 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                        / 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    /  
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   /   
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 

 /  

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 

  / 

ตัวบ่งชี้ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

 
 

  / 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
 

 /  

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

  / 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

 
 

  
 
/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

  / 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพดี  โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๔.๐๑ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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2.3 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

   จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนควนเนียงวิทยา  สรุปประเด็นส าคัญ เน้นส่วนที่เป็นจุดเด่น   

จุดควรพัฒนาในภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้  
 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

1. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจ านวน  ๒๖๙  คน ๑๐๗  ประเภทนักเรียน 
มีความสามารถทางกีฬา และมีความถนัดทางกีฬา  

2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ และมีความถนัดทางด้านศิลปะการแสดง  

 

ด้านการเรียนการสอน 

   3.   ครูมีความสามารถในการสอน มีความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

   4.   ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวน 55  คน  มีวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีจ านวน 10 คน  ครูมี

ประสบการณ์งานสอนโดยเฉลี่ย  20 ปี อายุโดยเฉลี่ย 45 ปี  และส่วนใหญ่ได้ผ่านการประเมินผลงานเลื่อน 

วิทยฐานะเป็นครูช านาญการและครูที่ได้รับการประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 10 คน 
 

 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

    1)  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   

    2)  การจัดองค์กรโครงสร้าง  และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   

    3)  แผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการ

บริหารทั่วไป   

    4)  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทุกประเภท 
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ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1)   ชุมชน หรือองค์กรภายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
2)   โรงเรียนเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชนสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยการ 

น านักเรียนไปมีส่วนร่วมและแสดงความสามารถ 

    3)   โรงเรียนเอ้ือเฟ้ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่นการใช้สถานที่เป็นที่เรียนของวิทยาลัย

ชุมชน และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาของชุมชนเป็นประจ าทุกปี  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1)  ความรับผิดชอบ    

  2)  ความแตกต่างด้านวุฒิภาวะ 

   3)  แรงจูงใจในการเล่าเรียน 

   4)  ส่งเสริมการอ่าน 

ด้านการเรียนการสอน 

 1)  เนื้อหาที่สอน 
   2)  วิธีการสอน 

  3)  กิจกรรมการเรียนรู้ 

    4)  สื่อการสอน 
    5)  การวัดและการประเมินผล 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
      1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
         2)  ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

   1)  ปริมาณแหล่งเรียนรู้ 

      2)  คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 
      3)  บุคลากรในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ/ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  จากหน่วยงานต้นสังกัด 

       1) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาทดสอบจะดีกว่าทาง

โรงเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายเอง 
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       2) การก ากับ ติดตามและการน าผลมาใช้ในการพัฒนาปีต่อไป  ควรติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
       3) ควรเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กว้างขวางและแพร่หลายสู่องค์กร/หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
       จุดเด่น     (การประเมินภายนอกรอบสาม) 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการด าเนินการ 

ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่มีมาตรฐานและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาและแก้ไขปัญหาภายในที่มีคุณภาพ  
ส่งผลให้การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด าเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมาย  ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

       

จุดที่ควรพัฒนา    (การประเมินภายนอกรอบสาม) 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

      ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  (การประเมินภายนอกรอบสาม) 

๑)  ๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 

          ๑) สถานศึกษาควรจัดให้การวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน         

เพ่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในหลายมิติ ทั้งในระดับเครือข่ายและจังหวัด และพิจารณาหัวข้อย่อยว่า

นักเรียนยังอ่อนในรายวิชาใดเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางยุทธศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม ให้สามารถ

ด าเนินการได้ ตรงชัด และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  

          ๒) สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของการสอนซ่อมเสริม โดยการจัดให้มีการซ่อม

เสริมตามกลุ่มความจ าเป็น , กลุม่ความต้องการ และ กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความเหมาะสม  

          ๓) สถานศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมส่งเสริม

ทักษะการสืบค้นแสวงหาความรู ้ กิจกรรมโครงงาน  ให้ครอบคลุมในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
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            สถานศึกษาควรมีแนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการขับเคลื่อน

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีพัฒนาการของคุณภาพ

การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  

 

 ๓. ด้านการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            ๑) ครูควรพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลาย โดยมีการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้  การท าโครงงาน  การทดลอง  และ การปฏิบัติจริง ให้มากยิ่งขึ้น  
            ๒) ครูควรมีการใช้สื่อ นวัตกรรมประกอบการสอนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
            ๓) ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินจากการจัดการเรียนการสอน และน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม
และพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

               ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิเคราะห์องค์กร 

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมภายใน 
 

 

 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย ( Structure = S1 ) 

1 บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ 

และราบรื่น 

2 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน คือ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 5 ด้าน ยึดหลักการบริหารแบบ PDCA / ADLT 

3 มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 

4 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

ความส าเร็จในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอยา่งชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายตน้สังกัด สง่ผลให้การด าเนนิงานของ 

โรงเรียนมีประสทิธิภาพ 
 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ ( Service and Products = S2 ) 

1 โรงเรียนให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค  ส่งผลให้ชุมชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

2 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และการให้บริการชุมชน 

3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

4 ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ผู้เรียนที่จบ ม.6 ส่วนใหญ่ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 

6 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น วงดุริยางค์  ชุดการแสดงนาฎศิลป์ 
 

3. ด้านบุคลากร ( Man = M1 ) 
1 ครูทุกคนมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา  มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้  

2 ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาที่สอน และตรงตามความถนัด 

3 ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน 

4 ครูทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 

5 ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

จุดแข็ง  ( Strengths: S ) 
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6 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

7 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายโรงเรียน 

8 ครูทุกคนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
 
 

 

4  ประสิทธิภาพทางการเงิน  ( Money = M2 ) 

 

1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งผลให้การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ของแต่ละกลุ่มงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

2 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ มีความชัดเจน 

 มีประสิทธิภาพ 

3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน เช่น เทศบาล ผู้ปกครอง 

4 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารการเงิน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

ได้ตรงกับความต้องการ 

 
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ( Materials = M3 ) 

 

1 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนที่เพียงพอ 

2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 

3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการ 
 

6.ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 ) 

 

1 โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ มีค าสั่งในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 

2 โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

4 โรงเรียนมีระบบการบริหาร การท างานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5 ผู้บริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

6 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

8 โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยความเป็นกัลยาณมิตร 

9 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน website 
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1
0 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

1

1 

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน (4H) 

1

2 

โรงเรียนมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

1

3 

โรงเรียนมีโครงการที่สนับสนุนทางการศึกษา เช่น โรงเรียนในฝัน โครงการวิทย์-คณิต โครงการคุณธรรม  
โรงเรียนสีขาว  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

 
 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย ( Structure = S1 ) 

1 การแบ่งงานตามโครงสร้างของโรงเรียนมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร ท าให้เกิดภาวะ งานล้นคน ตลอดตนต้องรับผิดชอบ 

ในงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

2 งานนโยบายสนับสนุนการศึกษามีมาก ท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน 
 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ ( Service and Products = S2 ) 

1 ผลการสอบระดับชาติ O-Net ของโรงเรียน ยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

2 ผู้เรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 

3 ผู้เรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
 

3. ด้านบุคลากร ( Man = M1 ) 
1 ครูมีภาระงาน นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก  ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง 

2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 

4  ประสิทธิภาพทางการเงิน  ( Money = M2 ) 
1 ระบบเบิกจ่ายจากทางราชการล่าช้า  งบประมาณสนับสนุนมีน้อย 

 

5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ( Materials = M3 ) 
1 สื่อวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

2 สภาพโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียนเก่าช ารุด 

จุดอ่อน    ( Weaknesses : w ) 
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3 ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่หลากหลายไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 

4 การตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

5 วัสดุครุภัณฑ์ ที่ได้รับการจัดสรรจากทางราชการขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความต้องการท าให้ไม่สามารถจัด 

กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 ) 
1 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการของโรงเรียน บุคลากรต้องรับผิดชอบในภาระงานมาก ส่งผลให้การด าเนินงาน 

ในภาพรวมเกิดประสิทธิผลน้อย 

2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 

3 มีงานนโยบายเร่งด่วนบ่อย  ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน 

4 ผู้บริหารมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ภาระงานมาก 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social = S ) 
1 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชนและเดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างสะดวก จึงนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน 

ใกล้บ้าน 
2 มีหน่วยงานราชการ  สถานที่ส าคัญและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
3 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่ง 

การศึกษา และท าให้ผู้เรียนมีแบบอย่างที่ดีและรักในวัฒนธรรมประเพณี 
4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 
5 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น เทศบาลต าบลควนเนียง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เครือข่ายผู้ปกครอง   

ผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง 
6 โรงเรียนให้บริการด้านต่าง ๆ ท าให้ได้รับโอกาสสร้างสรรค์ พัฒนาทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

2. ด้านเทคโนโลยี  (Technology = T ) 
1 ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้ท างานรวดเร็ว สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

และติดต่อสื่อสาร 

โอกาส   ( Opportunities : O ) 
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2 เทคโนโลยีช่วยยกระดับชุมชน  ช่วยส่งเสริมรายได้ 
3 โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน  ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยประสานงานของโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ  

เช่น สาธารณสุข  โรงพยาบาล   อ าเภอ  เทศบาล  ได้อย่างรวดเร็ว 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ   ( Economic = E ) 
1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จากบริษัท ห้างร้าน ผู้ปกครอง 
2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3 เป็นชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้ 

 

4 .ด้านการเมืองและกฎหมาย  ( Politic = P ) 
1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

และมีนโยบายช่วยเหลือทางด้านการศึกษา  
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นความส าคัญของหน่วยงานการศึกษา 
3 ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีบทบาท  เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาและ สนับสนุนกิจกรรม 

ของโรงเรียน 
4 นโยบายปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนด้านอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง  ช่วยส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
5 นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการกีฬา ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

ส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองบริเวณใกล้เคียงสุขภาพดีขึ้น 
 
 
 

 

 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social = S ) 

1 ประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 
2 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ไม่มีเงินดูแลนักเรียน ขาดอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียน 
3 ชุมชนรอบโรงเรียนมีแหล่งอบายมุขท าให้นักเรียนมีภาวะเสี่ยง  ส่งผลกระทบต่อการเรียนและพฤติกรรม 

 

2. ด้านเทคโนโลยี  (Technology = T ) 

1 นโยบายการใช้เทคโนโลยีขาดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
2 ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนใกล้โรงเรียน 
3 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการสืบค้นแก่ครูและผู้เรียนมีน้อย 
4 ผู้เรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีใช้ในทางที่ผิด 

อุปสรรค    ( Threats : T ) 
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5 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลด้านเทคโนโลยี ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
6 ผู้เรียนไม่สามารถเลือกสื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเองได้ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่ดีงาม 

และผลการเรียน 
7 ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี  เช่น  ร้านอินเตอร์เน็ต  เกมส์ 

 

3. ด้านเศรษฐกิจ   ( Economic = E ) 

1 ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลงต้องท างานมากข้ึนมีเวลากับครอบครัวน้อยลงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวท าลาย 
ทรัพย์สินของโรงเรียน 

2 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า 

3 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  ( Politic = P ) 

1 การลดอัตราก าลังพลเป็นอุปสรรคต่อการสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ  

2 นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยน ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่มี 

ประสิทธิภาพ 

3 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐบาลไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

4 มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนบ่อย  

 

 

 

 

 

 
 
 

วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) 
 

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 

จุดเด่น (S) 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

จุดควรพัฒนา (W) 
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1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ตามค่านิยม 12 

ประการ 

3) ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างดีและมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

5) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

6) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 

 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาสถานศึกษา 

2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

        พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

        สถานศึกษาและต้นสังกัด 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

 

โอกาส (O) 

1) สภาพชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เป็นชุมชน

ชนบทมีความเป็นอยู่ในลักษณะเครือญาติ มีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หลากหลายเป็นต้นแบบและแรงจูงใจให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ สืบสานได้เป็นอย่างดี 

2) โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคมีครบทุก

ด้านการคมนาคมสะดวก การสื่อสารรวดเร็ว ท า

ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนได้รับ

ความรู้ที่กว้างไกล เศรษฐกิจโดยรวมของ

ผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการศึกษา 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษา ท าให้การจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นโยบายของรับส่งเสริม

การศึกษาตลอดชีวิต ส่งผลให้นักเรียนได้รับ

โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 

 

อุปสรรค (T) 

1) ผู้ปกครองของนักเรียนลักษณะครอบครัวเป็น 

           ครอบครัว หย่าร้างในอัตราสูง นักเรียนอาศัยอยู่  

           กับญาติ ขาดความรัก ความอบอุ่น ส่งผลต่อ 

           พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 

3) ชุมชนขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยี ส่งผล 

           กระทบต่อความปลอดภัย ต่อพฤติกรรม และต่อ 

           การเรียนของนักเรียน เทคโนโลยีมีบทบาทใน 

           ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้นักเรียนขาดความ 

           รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4) ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

การสนับสนุนการศึกษา 

5) ผู้ปกครองไม่สนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงท าให้มี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเกิดภาวะหนี้สิน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาควรจัดให้การวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
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เพ่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในหลายมิติ ทั้งในระดับเครือข่ายและจังหวัด และพิจารณาหัวข้อย่อยว่า

นักเรียนยังอ่อนในรายวิชาใด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางยุทธศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม ให้สามารถ

ด าเนินการได้ตรงชัด และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 

2) สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของการสอนซ่อมเสริม โดยการจัดให้ 

มีการซ่อมเสริมตามกลุ่มความจ าเป็น, กลุ่มความต้องการ และกลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ

เหมาะสม 

 

3) สถานศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด  

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นแสวงหาความรู้ กิจกรรมโครงงาน ให้ครอบคลุมในแผนการจัดการเรียนรู้ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน 

 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรมีแนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการ 

ขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีพัฒนาการของ

คุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีหลากหลาย โดยมี 

การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ การท าโครงงาน การทดลอง และการปฏิบัติจริงให้มาก

ยิ่งขึ้น 

2) ครูควรมีการใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มาก 

ยิ่งขึ้น 

3) ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินจากการจัดการเรียนการสอน และน ามาใช้ในการสอน 

ซ่อมเสริมและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
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 เทคนิค Math League พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

ระดับประเทศในโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประจ าปี 2553 ตามโครงการประกวดนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ คุณธรรมน าความคิด 

Math League หมายถึง การแข่งขันที่มีการจัดอันดับตารางคล้าย ๆ การแข่งขัน League ทาง

ฟุตบอล หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง กรรมการจะสรุปตารางคะแนน Math League รวมเพ่ือ

จัดเรียงอันดับทีมแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไป และในรายวิชาเดียวกันในแต่ละห้องเรียนสามารถจัดล าดับ

โดยก าหนดให้ 2 อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนตกชั้นไปแข่งขันใน Math League ในชัน้ต่ ากว่าตามล าดับ

คะแนนที่ได้ พร้อมทั้งน า 2 อันดับสูงสุดของชั้นที่มีคะแนนต่ ากว่าขึ้นมาแข่งขัน Math League แทน 
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ส่วนที่ 3  

ทิศทางการจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ

กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง

ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค

ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ 

        สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
 

ข. พันธกิจ 
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  พัฒนา

ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ค. เป้าหมาย 
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ผู้เรียน   เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะ 

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ 

เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คร ู   เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

ผู้บริหารสถานศึกษา   มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง

วิชาการ  

มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

สถานศึกษา   มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และ 

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน

นวัตกรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค

ใหมใ่ช้  

ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

อย่างเป็นระบบ 

ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ

การจัด 

การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 
ง. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

(พ.ศ. 2561-2564) 

  วิสัยทัศน์ (Vision)     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

นิยามวิสัยทัศน์  

องค์กรแห่งการเรียนรู้   หมายถึง องค์กรที่บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างช่อง ทางการเรียนรู้

เพ่ือเอ้ือโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ที่ดีที่สุดของ องค์กร (best 

practice) ให้ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
 

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา สถานศึกษา 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างม ีความสุขในสังคม

โลก  
 

มาตรฐานระดับสากล   หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอน เทียบเคียง

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 

สังคมพหุวัฒนธรรม   หมายถึง การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย วัฒนธรรมอย่าง

สันติและมีความสุข  
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาในการท างาน และ

การด าเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
 

ค่านิยมองค์การ  

                    “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 

                        (Students and Schools Come First : SSCF)  
 

พันธกิจ  

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ให้มีคุณภาพ สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ  
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3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอื่นๆ 

  4. พัฒนาส านักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม  

5. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

  เป้าประสงค์รวม (Goal)  

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน ของความเป็น

ไทย  

ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ  

4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการ ที่ได้

มาตรฐาน  

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ใน

การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

กลยุทธ์  

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข  

2.   เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

3.   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การอยู่ร่วมกันและด ารงตน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
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กลยุทธ์  

1.   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

2.   พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

3.   สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ 

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา การจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่

หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

กลยุทธ์  

1.   เพ่ิมโอกาส ในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยา่งเทา่เทียมและทั่วถึง  

2.   ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์  

ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตส านึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้าง เสริมคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
 

1. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบาย กลยุทธ์ วสิัยทัศน์และพันธกิจ                
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (ป ี2562-2565) 

 

 “โรงเรียนควนเนียงวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  สร้างคนดี มีจิตอาสา  

สืบสานภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติและสากล ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม รู้รักษ์ภูมิ

ปัญญา และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(SBM) 

3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสากล 

2. ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวันและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 1  :  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  :  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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                  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  :  น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 5  :  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6  :  พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 7  :  เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ 

กลยุทธ์ที่ 8  :  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่ 9  :  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

 

แผนงานระดับโรงเรียน 

   กลุ่มบริหารวิชาการ 

          ว.1  แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

  ว.2  แผนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 ว.3  แผนงานพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 ว.4  แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บ.1  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 

  บ.2  แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บ.3  แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 บ.4  แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ท.1  แผนงานเสริมสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ 

  ท.2  แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ง.1  แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและพัสดุ 
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  ง.2  แผนงานพัฒนางานด้านนโยบายและแผน 

  ง.3  แผนงานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ 

ง.4  แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ก.1  แผนงานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ก.2  แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ 

ก.3  แผนงานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

 ก.4  แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา   

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์  สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ 

ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ  ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

 
*  มัธยมศกึษาตอนต้น    เน้นข้อ 5 ,  7,  9 
* มัธยมศึกษาตอนปลาย  เน้นข้อ  6 , 10 , 12 
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ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
โรงเรียนควนเนียงวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ

ติดในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความ    ส าเร็จของสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนร ู้ 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีใช้กระบวนการลูกเสือ /เนตรนารี / 

ยุวกาชาด ในการจัดการเรียนการสอน /กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 

(Civic Education) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่ศตวรรษท่ี 21 

1.7 ร้อยละของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วย

การแนะแนวและได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 

 1.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหาร

จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดและประเมินผู้เรียนที่มี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษามีการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างโอกาสความเสมอภาค การ

เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชากร 

วัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ

เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ

ของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบท

ของชุมชนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้ปกครอง ชุมชน / สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีมีการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
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ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีน านวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

 
 

 

2.   มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา         

ที่ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

 1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ที่ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่  4 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

แผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนควนเนียงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565  ฉบับนี้เป็นแผน

ที่น าทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา  ที่เป็นแนวทางการพัฒนาของทุกฝ่าย  ทุกหน่วยงาน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น เพื่อให้แผนพัฒนามีความสมบูรณ์ และบรรลุผลในทางปฏิบัติ จึงควรมีการ

ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน และครอบคลุม และที่ส าคัญและจ าเป็นก็คือ  การก ากับ 

ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้ “รู้และเข้าใจ” 

2. การจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานจัด

การศึกษาของโรงเรียนที่ระบุถึงจุดหมาย ของการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน

ว่าจะมุ่งให้เกิดผลต่อตัวผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างไร 

3. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกช่วงชั้น 

เพ่ือการน ากรอบกลยุทธ์สถานศึกษา ไปจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี ซึ่งในการจัดแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ต้องอาศัยการวางแผน แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับวิธีด าเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

4. มีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝ่าย ให้ท าหน้าที่ก ากับติดตามและ

ประเมินผล ภายหลังที่แผนประกาศใช้แล้ว 1 ปี เพื่อน ามาทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผน เพ่ือให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา  ( Strategic plan )   ปี 
2562 – 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศกึษา 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ว.1 แผนงาน
การจัดการ
เรียนการสอน 

1.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณในระดับดี
เลิศ 

80 90 92 94 95 1 2 

ตัวชี้วัดที ่
1.7,1.8 

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศ 

80 90 92 94 95 

3. ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศ 

80 90 92 94 95 

4. ผู้เรียนร้อยละ  90 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับดี
เลิศ 

80 90 92 94 95 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับด ี

80 90 92 94 95 

6. ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดีเลิศ 

80 90 92 94 95 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

7. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 3 4 

ตัวชี้วัดที ่
1-3 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศกึษา 
 

แผนงานระดับ

โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล

ปีฐาน 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ

ง

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 2565 
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2561 มาตรฐาน

การศึกษ

า 

ท่ี 

ก.3 แผนงาน

ส่งเสริมพัฒนา

กิจกรรม

นักเรียน 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- กิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน  

-  กิจกรรมศึกษาดูงาน

คณะกรรมการนักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย 

 

 

 

90 

 

92 93 94 95 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 

ตัวชี้วัดที่ 2 

2. ร้อยละของนักเรียนได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาและน าความรู้มาพัฒนางาน 

 

 

90 

 

92 93 94 95 

2. โครงการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ได้รับความรู้ มีประสบการณ์จริง สามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

90 

 

92 93 94 95 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 

ตัวชี้วัดที ่2 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน
(SBM)และการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ว.3 แผนงาน
พัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนควน
เนียงวิทยา 

90 91 92 93 95 2 4  ตัวชี้วัด
ท่ี 1- 3 
และ6  

ตัวชี้วัดที่ 
1- 3 

ว.4 แผนงาน
พัฒนา

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานวิชาการในระดับมาก
ร้อยละ 91 

90 91 92 93 95 2 2 
ตัวชี้วัดที่4 
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ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพ 

2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานวัดผลในระดับมากร้อย
ละ 91 

90 91 92 93 95 

3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนนักเรียนใน
ระดับมากร้อยละ 91 

90 91 92 93 95 

4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานแนะแนวในระดับมาก
ร้อยละ 91 

90 91 92 93 95 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน
(SBM) และการมสี่วนร่วมของชุมชน 

แผนงานระดบัโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ)์ 

ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษ

า 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ก.3 แผนงานส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอยา่งมี
สุนทรียภาพ 
1) กิจกรรมกีฬาภายในประจ าป ี

ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมี
สุนทรียภาพ 

90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 
ตัวชี้วัดที1่ 

ก.4 แผนงานพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
1) พัฒนาระบบการวางแผนงานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 

ร้อยละของการพัฒนางานในกลุม่บริหาร
กิจการนักเรียน 

95 96 98 99 100 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี
2.5, 2.6 

4 
ตัวชี้วัดที4่ 

บ. 4 แผนงานพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 

1. โครงการประชุมบุคลากรและ
กรรมการสถานศึกษา 

1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทและให้ความร่วมมือมีความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างกัน 

80 85 90 97 100 2 3 
ตัวชี้วัดที่

3.3 
ง.1 แผนงานเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเงินและพสัด ุ
 
 
 

1.การบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป 
และเงินรายได้สถานศึกษา 
- เงินอุดหนุนรายหัว 
-เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

1. การจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชี
ที่ก าหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
1.1เงินนอกงบประมาณ 
1) ทะเบียนคุมใบเสร็จรบัเงิน 
2) ใบเสร็จรับเงิน 

100 100 100 100 100 2 
ตัวบ่งชี ้

2.2 

6 
ตัวชี้วัดที่ 2 

56 
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 -เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนยากจน 
-เงินรายไดส้ถานศึกษา 
-เงินบริจาคทั่วไปแบบมีวตัถุประสงค์ 

3) สมุดเงินสด 
4) ทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณ 
5) ทะเบียนคุมเงนิรายได้สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน
(SBM) และการมสี่วนร่วมของชุมชน 

แผนงานระดบั
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ)์ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์

ที่ 
2562 256

3 

256
4 

2565 

ง.1 แผนงานเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การเงินและพัสด ุ
 

 6) ทะเบียนคมุรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 
7) หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
8) สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
1.2  เงินงบประมาณ 
1) ทะเบียนคมุหลักฐานขอเบิก 
2) ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ 
3) สมดุคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ 
4) สมดุเงินสด 
5) ทะเบียนคมุเงินงบประมาณ 
1.3  เงินรายได้แผ่นดิน 
1) ใบเสร็จรับเงิน 
2) สมดุเงินสด 
3) ใบน าส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้ฝาก 
1.4   รายงาน 
1) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
2) รายงานรบัจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
3) รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
4) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 
5) รายงานรบัจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ภายใน  30  วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

       

 

กลยุทธ์ที่ 2 :   ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ โดยใช้รงเรียนเปน็ฐาน (SBM) 

และการมีส่วนรว่มของชุมชน 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ที ่
2562 2563 2564 2565 
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ง.1 แผนงานเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การเงินและพัสด ุ
 

2. การจัดเก็บเงินรายได้สถานศกึษา 
-เงินบ ารุงการศึกษา 
-เงินค่าบริการสถานที่ เชน่ โรงอาหาร 
หอประชุม สนามกีฬาและอ่ืนๆ 
-เงินรายไดส้วัสดิการร้านค้า 
-เงินค่าบริการสาธารณปูโภค เชน่ ค่าน้ า 
ค่าไฟฟา้ 
-เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค ์

การจัดเก็บรายได้สถานศึกษาครบถ้วน และมีการ
จัดท าบญัชี สรปุ รายงานผลครบทุกรายการ 

100 100 100 100 100 2 
ตัวบ่งชี้ 

2.2 

6 
ตัวชี้วัดที่ 2 

3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน 
2.การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
3.การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสด ุ
เป็นปัจจบุัน 
4.การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการ 
จ าหน่าย พัสดุเปน็ไปตามระเบยีบฯ 
5.การจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดถุูกต้อง ครบถ้วน 

100 100 100 100 100 2 

ตัวบ่งชี ้
2.2 

6 
ตัวชี้วัดที่ 2 

 

กลยุทธ์ที่ 2 :   ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ โดยใช้รงเรียนเปน็ฐาน (SBM) 
และการมีส่วนรว่มของชุมชน 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 2565 

 4. การด าเนินงานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 
 

1.มีประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มบริหารงาน / 
งาน/ กลุ่มสาระฯ ต่างๆ เพ่ือประเมิน  นิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานตามบริบทของงานแต่ละ
กลุ่มบริหารงาน 
2. มีการจัดท ารายงานผลการประชุม วางแผน 
นิเทศ ติดตามและตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ 
ต่อเนื่องครบทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
3. มีการน าผลการประชุม นิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบภายในมาพัฒนาปรับปรุงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครบทุกรายการ 

100 100 100 100 100 2 

ตัวบ่งชี ้
2.2 

6 
ตัวชี้วัดที่ 2 
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ง.2 แผนงาน
พัฒนาด้าน
นโยบายและแผน 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบแผนงาน/
นโยบาย 
- จัดท าและปรับปรุงแผนคุณภาพ
การศึกษา 
- พัฒนาแนวการเขียนโครงการ 
และการสรุป รายงานผลโครงการ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

-ร้อยละของครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ การเขียนโครงการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ร้อยละของโครงการที่น าเสนอและสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

100 100 100 100 100 2 

ตัวบ่งชี ้
2.2 

6 
ตัวชี้วัดที่ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 2 :   ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ โดยใช้รงเรียนเปน็ฐาน (SBM) 
และการมีส่วนรว่มของชุมชน 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2562 256

3 

256
4 

2565 

ง.3 แผนงานพัฒนา
ระบบและข้อมูล
สารสนเทศ 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบและข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1.มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้
อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 2 
ตัวบ่งชี้ 

2.2 

6 
ตัวชี้วัดท่ี 1 

ง.4 แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภพการ
บริหารจัดการให้มี
คุณภาพ 

1.โครงการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม
การด าเนินงานงบประมาณ 
-กิจกรรม นิเทศ ก ากับ  ติดตาม
การด าเนินงาน 
-กิจกรรม PLC. 

1. มีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบสอดคล้องระเบียบการ
ด าเนินงานและมีผลการพัฒนาการด าเนินงานสูงกว่าปีฐาน 
 
 

85 90 93 95 96 2 
ตัวบ่งชี้ 

2.2 

6 
ตัวชี้วัดท่ี 2 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
แผนงานระดับ

โรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูลปี

ฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 2565 

ว.1 แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

โครงการพฒันาหลกัสตูรและ
กระบวนการเรยีนรู ้
-กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้
-กิจกรรมปรับหลกัสตูรสถานศึกษา
เพื่อรบัการประเมิน ScQA 
-กิจกรรมนเิทศภายใน 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ90 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ90 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ90 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนร้อยละ90 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ90 

80 90 91 92 93 3 ข้อที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 
4, ข้อท่ี 2 
ตัวช้ีวัดที่2- 4, 
ข้อที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ 
3,ข้อที่  4
ตัวช้ีวัดที่ 1-3 

60 

61 
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กลยุทธ์ที3่  พัฒนาผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา  

 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษ

า 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2562 256

3 

256
4 

2565 

ว.1 แผนงานการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 นาทีมีค่าหน้าเสา
ธง , ตอบค าถาม , บันทึกรักการอ่าน และมี
นิสัยรักการอ่านการบันทึก ร้อยละ 90 

80 90 92 94 95 1 
ตัวบ่งชี ้

1.1,  1.2 

4 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ว.1 แผนงานการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการ จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 “สะเต็ม
ศึกษา” 

 

- นักเรียนร้อยละ 85 สามารถบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 

-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ ฯ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในโรงเรียนร้อยละ 85 

- โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ใน 3 กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการ
งานอาชีพ ฯ 

79 85 86 88 90 1 
ตัวบ่งชี ้

1.2,  1.6 
3 

ตัวบ่งชี ้
3.1-3.5 

2 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 

กลยุทธ์ที3่  พัฒนาผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 
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การศึกษ
า 

ก.2  แผนงาน
พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตาม
ค่านิยมไทย 12 
ประการ 
ก.3 แผนงาน
ส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน 
1) กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2) กิจกรรมไหว้ครู 
3) กิจกรรมวันลอยกระทง 
4) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
6) กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความระลึกถึงบุญคุณ
ของครูบาอาจารย์ มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 
ตัวชี้วัดที2่ 

2. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย และวันส าคัญ
ทางศาสนา 

90 
 

92 93 94 95 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความกล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีภายใน
โรงเรียน 

90 
 

92 93 94 95 

กลยุทธ์ที่ 4: น าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ว.1 แผนงาน
การจัดการ
เรียนการสอน 

-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา 

ร้อยละของการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

90 92 94 96 98 3 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 

 

กลยุทธ์ที่ 4 : น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัต ิ 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 
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ก.2 แผนงาน
พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

2) กิจกรรมตักบาตร 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

2.ร้อยละของนักเรียนมีจิตใจเข้มแข็ง และ
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

3.ร้อยละของนักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ชาติในอนาคต 

90 
 
 

90 
 

 

90 

92 
 
 

92 
 
 

92 

93 
 

 

93 
 

 
93 

94 
 

 

94 
 
 

94 

95 
 

 

95 
 

 
95 

1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 
ตัวชี้วัดที2่ 

 

ท.2 แผนงาน
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้
มีคุณภาพ 
 
 
 

โครงการประหยัดพลังงาน 1.โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปาและกระดาษได ้
 

2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มี
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าน้ าประปาและกระดาษ 
อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีจิตส านึก มี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงาน 

80 91 93 94 95 2 3 

 

กลยุทธ์ที่ 4 : น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัต ิ 

 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ว.1 แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการวิถีพุทธ 

1.การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.ความเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

80 82 85 87 90 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี
1.1.1-1.1.6 
1.2.1-1.2.2 

3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

1 
ตัวชี้วัดที ่3 
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3.1 

ว.1 แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในโรงเรียน 
- เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
- เป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิด
แก่เยาวชน 
 

80 82 85 88 90 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 
มฐ. 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5 

5 
ตัวชี้วัดที1่- 

3 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  : ส่งเสริมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
2562 2563 2564 2565 

ว.2 แผน

งานวิจัยเพ่ือ

การการ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

โครงการหนึ่งครู  หนึ่งวิจัย ครรู้อยละ 90 มีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 

เร่ือง 

80 90 91 93 95 2 3 

ตัวชี้วัดที่ 2 

บ. 1 แผนงาน

เพ่ิม

1. โครงการประชุมบุคลากร 

กิจกรรม ศึกษาดูงาน 

1. ครูได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 

2. ครูได้รับพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาชีพ 

80 85 90 97 100 2 3 
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ประสิทธิภาพ

ของบุคคลากร  

2.โครงสร้างขวัญก าลังใจ 

กิจกรรม 

1. ครูและบุคคลมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 97 98 99 100 100 2 3 

ท.2 แผนงาน

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการให้มี

คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกลุ่มบริหาร

ท่ัวไป 

1.ห้องส านักงานบริหารทั่วไปมีสภาพแวดล้อม    

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 

2.นักเรียนและครูได้รับบริการท่ีดี 
 

3.บุคลากรปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพ 

80 91 93 94 95 2 3 

 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรและนักเรยีนให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 2562 256

3 

256
4 

2565 

ว.4 แผนงาน
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายไร้สายและระบบดูแล
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาได้อย่างทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

 

80 90 92 95 100 3 2 

ตัวชี้วัดที4่ 

บ. 3 
แผนงานพัฒนา
บุคากรให้มี
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมการส่งเสริมการขอมี
และเล่ือนวทิยฐานะ  

1. ครูได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 80 82 84 86 90 2 3 
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ท 2 แผนงาน
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพ 
 
 

โครงการงานโสตทัศนศึกษา 1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง ส าหรับการ 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 
ด้านงานโสตทัศนศึกษามากข้ึน 
3. นักเรียน ครู บุคลากร หน่วยงานภายนอก และ 
ชุมชน ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  

90 91 93 95 96 2 2 

กลยุทธ์ที่ 7 :  เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ 
 

แผนงาน
ระดับ

โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูล
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 256

2 
256
3 

256
4 

256
5 

ก.1 แผนงาน
ส่งเสริมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน) 
2) การคัดกรองนักเรียน /การส่งตอ่ 
3) การส่งเสรมิ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 
4) การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

1. ร้อยละของครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถ
ตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ 

95 96 98 99 100 1  
ตัวบ่งช้ีที1่.2 

4 
ตัวช้ีวัดที4่ 

2. ร้อยละนักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง 
และตรงตามสภาพ 

95 96 98 99 100 

3.ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

95 96 98 99 100 

โครงการโรงเรยีนสีขาว 
1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2) กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ ค าขวัญ วาดภาพ 
เขียนเรียงความ/ตอบปัญหายาเสพติด 
3) กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพตดิ 
4) กิจกรรมตรวจค้น /ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะนักเรยีน 
แอลกอฮอล ์

1. ร้อยละของนักเรียนมีจิตส านึก ปฏิบัติตนอยา่งถูกต้อง รู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ สิ่งมอมเมาอบายมุขและการ
พนัน 

90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งช้ีที1่.2 

1 
ตัวช้ีวัดที1่ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
สิ่งเสพตดิ 

90 
 

92 93 94 95 

3. ร้อยละของชุมชนมีความตระหนักในความรับผดิชอบต่อ
สังคม  ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดใน
โรงเรียน 

90 
 

92 93 94 95 

4. ร้อยละของนักเรียนมีจิตส านึก ปฏิบัติตนอยา่งถูกต้อง รู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ สิ่งมอมเมาอบายมุขและการ
พนัน 

90 
 
 

92 
 
 

93 
 
 

94 
 
 

95 
 
 

กลยุทธ์ที่ 7 :  เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ 
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แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ระดับผลลัพธ์) 

ข้อมูลปี
ฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์2562 2563 2564 2565 

 5) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
6) กิจกรรมสถานศึกษาปลอด
แอลกอฮอล ์

5. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรยีนปลอดบุหรี่ 
6. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรยีนปลอดแอลกอฮอล์ 

90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งช้ีที1่.2 

1 
ตัวช้ีวัดที1่ 

ก.2 แผนงานพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและระเบียบ
วินัยนักเรียน 
1) กิจกรรมส่งเสรมิวินัยการแต่งกายและ
การเข้าแถวท ากิจกรรม 
2) กิจกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมยิ้มไหว้
ทักทายกัน 
3) กิจกรรม ค่ายพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
4) กิจกรรม เยาวชนควนเนียงพันธุ์ใหม่ 
ขับข่ีปลอดภัย มีวินยัจราจร 

1. ร้อยละของนักเรียนแต่งกายสภุาพ ถูกต้องเหมาะสมกับ
ความเป็นนักเรียนและมีวินัยในการเข้าแถวท ากิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนไหวไ้ดส้วยงามถูกต้องตาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมและระเบยีบวินัยท่ีดี 
4. ร้อยละของนักเรียนมีมารยาทและวินัยจราจรทีด่ี 

90 
 
 
 

90 
 

90 
 

90 
 

92 
 
 
 

92 
 

92 
 

92 

93 
 
 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 
 
 

94 
 

94 
 

94 

95 
 
 
 

95 
 

95 
 

95 

1  
ตัวบ่งช้ีที1่.2 

1 
ตัวช้ีวัดที่ 2 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 
ภิบาล ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี
จิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ระดับดี 

90 
 
 

90 

92 
 
 

92 

93 
 
 

93 

94 
 
 

94 

95 
 
 

95 

1  
ตัวบ่งชี้ที1่.2 

1 
ตัวชี้วัดที ่2 

 
กลยุทธ์ที่ 7 :  เน้นคุณธรรมตามค่านิยมไทย 12 ประการ 

 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
256
2 

256
3 

256
4 

256
5 

ก.2 แผนงาน
พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

โครงการชุมชนคุณธรรมพลัง
บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่ 
หลอมใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา 

ร้อยละของนักเรียน และชุมชนประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมสืบสานประเพณี 
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 

90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
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ก.2 แผนงาน
พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

โรงเรียนคุณธรรม 

1) กิจกรรมผลิตนวัตกรรม
สรรค์สร้าง คนดี  
2) กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
3) กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
4) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
 

 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนมีอุดมการณ์
คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
- ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ลดลง 

 
90 
 

90 
 

 
92 
 

92 

 
93 
 

93 

 
94 
 

94 

 
95 
 

95 

 
1  

ตัวบ่งชี้ท่ี
1.2 

 
1 

ตัวชี้วัดที2่ 

ก.3 แผนงาน
ส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรม
นักเรียน 

ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างมี
สุนทรียภาพ 
- กิจกรรมกีฬาภายในประจ าปี 

ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 90 
 

92 93 94 95 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี

1.2 

1 
ตัวชี้วัดที1่ 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  8    พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ 
แผนงานระดบัโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ)์ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อง
มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์

ที่ 
2562 2563 2564 2565 

ท1  แผนงาน
เสริมสร้างบรรยากาศ
และภูมิทัศน ์
 
 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 1. ครู บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนัก จิตส านึก การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 
2. ครู บุคลากรและนักเรียนรู้วิธแีละสามารถด าเนนิการ
ก าจัดขยะอย่างครบวงจร 
3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาทีป่ราศจากขยะ โรงเรียน
สวยงาม ร่มร่ืนปลอดภัย 

90 91 93 95 97 2 5 

ท1  แผนงาน
เสริมสร้างบรรยากาศ
และภูมิทัศน ์

โครงการพัฒนา ปรบัปรุง 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
สาธารณปูโภค 
 
 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานเหมาะ
ในจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณปูโภคในสภาพ
ที่ดี ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

90 91 93 95 96 2 6 
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ท1  แผนงาน
เสริมสร้างบรรยากาศ
และภูมิทัศน ์

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่  
 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานสะอาด  
เอ้ือต่อการเรียนการสอน   

90 91 93 95 96 2 6 

ท1  แผนงาน
เสริมสร้างบรรยากาศ
และภูมิทัศน ์

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา 

สภาพแวดล้อมและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

90 91 93 95 96 2 5 

 
 

กลยุทธ์ที่   8   พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษ

า 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 256

2 

256
3 

256
4 

256
5 

ท2  แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้มี
คุณภาพ 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เชน่โรงเรียน วัด อ าเภอ เทศบาล
ชุมชนต่างๆ 

90 91 93 95 96 2 6 

ท2  แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้มี
คุณภาพ 
 

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1.โรงเรียนสามารถประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและ 
กิจกรรมผ่านทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน วารสารแผ่นพบั 
และปา้ยประชาสัมพันธโ์รงเรียนในโอกาสตา่ง ๆ ให้ 
มีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งเสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้
มากข้ึน 
3.นักเรียน ครูและบุคลากร หนว่ยงานภายนอกและ 
ชุมชน  ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

90 91 92 95 96 2 2 

ท1  แผนงาน
เสริมสร้างบรรยากาศ
และภูมิทัศน ์

โครงการพัฒนา
สุขภาพดีชีวีมีสุข 

1.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ได้รับการดูแลดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจติ 
2.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รบัข้อมูล ข่าวสาร 
ด้านสุขภาพ 

90 91 92 95 96 1 5 
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3.ร้อยละนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รบัการอบรมด้านการ
เป็นผู้น าเยาวชนดา้นสาธารณสขุในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 9  :  ส่งเสริมการเรียนรูสู้่มาตรฐานสากล 
 

แผนงานระดับ
โรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ระดับผลลัพธ์) 
ข้อมูล
ปีฐาน 

2561 

เป้าหมายการด าเนินการ สอดคล้อ
ง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 256

2 

256
3 

256
4 

256
5 

ว.1 แผนงาน
การจัดการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เตรียมรับการประเมิน ScQA 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ90 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ี 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ90 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ90 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ90 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ90 

80 90 91 92 93 3 ข้อที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4, ข้อ
ที่ 2 ตัวชี้วัดที่2- 4, ข้อ
ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3,ข้อที่  
4ตัวชี้วัดที่ 1-3 

บ. 1 แผนงาน
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของบุคคลากร  
 
 
 
 

1. โครงการจัดจ้างครู
ชาวต่างชาติ 
กิจกรรม จัดจางครูต่างชาติ
(เจ้าของภาษา) 

1. ครูได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
2. ครูได้รับพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาชีพ 

70 75 76 80 90 2 3 

2.โครงการจัดจ้างครูวิชาท่ี
ขาดแคลนและพนักงาน
บริการ 

1. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
เรียน 
2. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจ้างบุคลากรที่ขาด
แคลนและพนักงานบริการ 

70 75 76 80 90 2 3 
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กิจกรรม จัดจ้างครูท่ีขาดแลน
และพนักงานบริการ 
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