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ส่วนที่ 1  
 

บทนำ 
 

 

เหตุผลและความจำเป็น 
 ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 เรื่องประกาศกำหนดเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมจึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ  3 ปี พ.ศ. 2556 – 
2559 โดยวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนินการให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที ่23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

ประการท่ีหนึ่ง เพื่อนำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพของคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยช้ีขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้
ของเศรษฐกิจไทย 

ประการท่ีสอง เพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรมท่ีเป็มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อประชาชนไทยทุกคน 

ประการท่ีสาม เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง 

ดังนั้น ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 
 

1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก ่
 1.1 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน กลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมึด โดยน้อมนำกระแสพระราช
ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชนในพื้นท่ี อำนวยความยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เคารพอัต
ลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับลักษณะพื้นท่ีโดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ จะมีการบูรณาการ การบริหารจัดการทุกภาคส่วน
ให้มีเอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้



สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบอย่างเป็นธรรม 
 1.2 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการใน
โรงเรียนนำร่องสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาท่ี
เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมท้ังจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. นโยบายการศึกษา  

2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตำราแห่งชาติท่ีบรรจุความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้
มาตรฐานท้ังความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปล่ียนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
ขจัดความไม่รู้หนังสือให้ส้ินไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมท้ังสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีความ
เสมอภาค และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบ
บริหารการศึกษาโดยการกระจายอำนาจสู่พื้นท่ีให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม 

2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้
บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึง
แรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอย่างมีคุณภาพต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสำหรับกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้  จะ
ดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดให้มี 
“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอท่ีจะ
เล้ียงตัวได้พักชำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปล่ียนการชำระหนี้เป็นระบบท่ีผูกพัน
กับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม ดำเนิน “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีด



ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษา 

 2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดำเนินการร่วมกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่
ประชาชน   
ท้ังนี้ จะดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 

2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”
ท่ีสามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง  ปรับปรุง
ห้องเรียนนำร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมท้ังเร่งดำเนิ นการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได้ 
  2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุน
ทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้าง
รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสำหรับสาขาวิชาท่ีจำเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

2.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม 

 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 



 การจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชนท่ีมีความเข้มแข็งและมีความรู้ คือทุนท่ี
มีพลังต่อสู้กับความยากจน ต้องมุ่งกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียมและต้องมองประชาชนท่ีลำบากเพื่อ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสำหรับทุกคน การศึกษาคือกุญแจสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจำเป็นในการทำหีความ
ยากจนกลายเป็นอดีต ในการพัฒนาการศึกษาเน้นปรัญชา ‘ความเท่าเทียม’ และการนำ ‘เทคโนโลยี’ มาใช้
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นท่ี ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน คำว่า เยาวชน คือเด็กต้ังแต่อนุบาล จนถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เยวชนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่ง ไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่า
จะเป็นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ รัฐบาล
ประกันรายได้ 300 บาทต่อคนต่อวัน 
 2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ คำว่า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูงกว่า
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักศึกษาจบแล้วต้องเป็นมืออาชีพ พร้อมกับรัฐบาลประกันรายได้ ปริญญาตรี 15,000 
บาทต่อเดือน โดยกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนและนักศึกษาเติบโตเป็นพลโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย 
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมท่ีวางอยู่บนฐานความรู้ 
 การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน 
 1. โอกาสในเข้าถึงทรัพยากร ส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
เนื่องจากความเป็นเลิศมักอยู่ในเมือง แต่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและมีฐานะยากจน รัฐบาลจึงมี
โครงการ เช่น 
 - โครงการ One Tablet per Child เด็ ก ไท ยฉลาด ต้ อ งมี  Tablet PC ถื อ ไป โรง เรี ย น              
จะดำเนินการแจก  Tablet PC ให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปโรงเรียน ให้มีสัญญาณวายฟาย   (Wi-Fi) 
ฟรีในท่ีสาธารณะ 
 - สร้างห้องการเรียนรู้ ในพื้นท่ีต่างๆ โดยครูมาเปิดสอนพิเศษ (โดยให้รัฐจ่ายค่าจ้างให้)แก่นักเรียน
ประถมศึกษา โดยติดต้ังซอฟแวร์การศึกษาและ e-Book ซึ่งมาแทนหนังสือเรียนตามปกติ ทำให้เกิด         
e-Learning เพื่อสร้าง Knowledge- based Society 
 - โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาท่ีจะพลิกโฉมโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระบบการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 
 - โค รงก าร โร ง เ รีย น ป ระถม ศึ กษ าแ ล ะ มั ธย ม ศึ กษ า ใน ฝั น สู่ อุ ด ม ศึ กษ าชั้ น ย อ ด                         
ให้คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ทีสามารถจัดจ้างครูใหญ่และครูท่ีความสามารถเป็นเลิศ 
สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น หอพัก รถโรงเรียน จักรยาน ฯลฯ 
 - โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ด้วยการอบรมคุณธรรม ทำบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร้างหนี้ ทำหนี้นอก
ระบบให้เป็นหนี้ในระบบ และเพิ่มรายได้พิเศษให้เพียงพอ และขยายโอกาสใหม่ๆ 
 - โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ 
 - หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือได้ด้วย 



 - โรงเรียนตัวอย่างในทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อส่ือสาร
ด้วยวิทยาการท่ีทันสมัย 
 2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนสามารถเข้าเรียนไดโดยท่ีผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้อง
กังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช่น 
 - Smart Card เพื่อการศึกษาข้ันพื้ฐาน 
 - โครงการเรียนก่อรผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ (Income Contingency Loan Program) 
 - ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน) 
 - กองทุนต้ังตัวได้ ประชาชนชาวไทยจะต้องต้ังตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี คนอยากต้ังตัวได้มักๆม่รู้ว่าจะ
ต้ังตัวอย่างไร แต่คนท่ีจะต้ังมักไม่มีทรัพย์สินติดตัว การท่ีจะทำให้ต้ังตัวได้ก็คือ ต้ังกองทุนในมหาวิทยาลัยท้ัง
รัฐและเอกชน ต้ังกรรมการมาควบคุม ประกอบด้วย อาจารย์ ศิษย์เก่า ท่ีมีประสบการในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ
และเอกชน เราใช้แนวคิดนี้ เพราะท่ีมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักเรียนท่ีกำลังจะจบ องค์ความรู้อยู่ใน
มหาวิทยาลัยท้ังหมด การเป็นนักธุระกิจท่ีมีฐานความรู้ได้เปรียบกว่า จึงสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า 
 3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกท่ีเป็นจริง 
 - การเรียนรู้บนการทำกิจกรรม (Activity-Based Learning ) 
 - ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้มีความสำคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นมืออาชีพ 
 - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-It Center) ต้ังเป้าหมายให้มีเพียงพอ เพื่อให้การบริการทุกชุมชน 
เป็นโครงการท่ีจะใช้ประโยชน์จากนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้บริการซ่อมราคาประหยัดแก่ประชาชนใน
ชุมชน 
 - โครงการอัฉริยะสร้างได้ ให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง ในทุก ๆ สาขา 
 - โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให้เยาวชนได้มีความสามารถท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
เพื่อความเป็นเลิศท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ต้องอยู่ในบรรยากาศของ
เจ้าของภาษาให้มากท่ีสุด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง 
 - ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท่องจำ ใช้การเรียนรู้เนื้อหาท่ีเด็กสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน เช่น 
ผ่าน Video Link รวมถึงการวัดท่ีมรมาตรฐานทันสมัย 
 - คนไทยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ์ จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้ สามารถ
เรียนในเวลาและนอกเวลา เพื่อให้ทันโลกและทันลูกหลาน 
 - สถาบันการศึกษาราชภัฎและอาชีวศึกษา ค้นหาตัวเอง ให้รู้ว่าเก่งด้านไหน ส่งเสริมอาชีวศึกษา
ให้มีความสำคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เป็นมืออาชีพ จากนั้นเปิดให้ประชาชนไปพัฒนา
เพิ่มเติมทักษะด้านต่างๆ ตามท่ีต้องการตามความถนัด เรียนก่อนผ่อนทีหลัง หลังจากทำงานแล้วค่อยผ่อนใช้ 
จัดศูนย์ฝึกอบรม จะจัดศุนย์ฝึกในอาชีวศึกษา ให้ปรัชาชนเข้าไปเรียนรู้ท่ีสนใจ พัฒนาทักษะให้คนไทยเป็นผู้
ชำนาญในสาขาต่างๆ ใช้ระบบเรียนก่อน ผ่อนทีหลัง 
 4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แกล
เลอรี่ ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ) 



 - โครงการ Internet ตำบล และInternet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) เพื่อโอกาสให้
ประชาชนค้นคว้าหาความถนัดของตนเอง เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อต่อยอดในส่ิงท่ีต้องการทำและสำหรับผู้
ท่ีต้องการเปล่ียนวิชาชีพ 
 - สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ มี วายฟาย    (Wi-Fi) 
ให้ครูท่ีจะสอนการบ้าน 
  

นโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสู งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี  2563 
  
พันธกิจ 

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
 
ค่านิยมองค์กร 
 องค์กรท่ีมีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักคุณธรรม 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง และสมอภาค 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก

ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดเขตชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครู

และบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 



กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ ทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  
โดยเน้นหลักการสำคัญดังนี้ 
 1. มุ่งสนับสนุนการทำงานลงสู่ระดับห้องเรียนและสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยเน้นระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาเป็นรายโรง และ
แก้ไขการทำงานของสถานศึกษาหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ท้ังนี้ภานใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใชข้อมูลผลกรประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐานการพัฒนา 
 3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ
นโยบาย และเป้าหมายท่ีส่วนกลางกำหนด ซึ่งจะสงผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถาบันศึกษานำมาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา 
 5. หน่วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษา และการใช้ทรัพยากรกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
 
จุดเน้น สพฐ.  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  
2. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการปฐมวัยอย่าง

มีคุณภาพ 
3. นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  และนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ  
5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 



6. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ

พัฒนาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
9. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
10. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นท่ีชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

11.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

12. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ 
ผลผลิต 
ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 โดยมีหน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จำนวน 183 เขต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรับรองการขับเคล่ือนนโยบาลของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นองค์กรท่ีมีการจัดการบริหารอยู่มีคุณภาพ ใน

การขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากลบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม 

 

พนัธกิจ 



พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้อย่าง
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยผู้เรียนเป็นบุคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 

 

ค่านิยมองค์กร 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ว่องไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม 

Smile Speeb Service Spirit 
 

 

เป้าหมายการดำเนินการ 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึง

การส่ือสารภาษาสัญลักษณ์และ ภาษาดิจิตัล (Digital literacy) อย่างมีประสิทธิผล  
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 
4. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบพัฒนาช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างอาชีพในระดับเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 

5. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มี
ความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
โลก และเป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
 

ด้านจัดการเรียนรู้ 
1. โรงเรียนพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล  
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิตัล (Digital literacy) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. เรียนจัดการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เช่ือมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคม

โลก 
5. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตนเต็มตาม

ศักยภาพ 



3. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
1. โรงเรียนพฒันาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุ้มค่า 
2. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วม

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์การดำเนินการ 
กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน

ระดับมาตรฐานสากลและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
1.   ข้อมูลทั่วไป 

1) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ 11 ถนน - ตำบลบ้านเสด็จ  
อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  84260  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 11    โทรศัพท์  077-403337-8   โทรสาร  077-403337  

2)  เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3)   มีเขตพื้นท่ีบริการ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 5 , หมู่ท่ี 7 , หมู่ท่ี 10 , หมู่ท่ี 13 , หมู่ท่ี 

14 , หมู่ท่ี 17 , หมู่ท่ี 18 และหมู่ท่ี 19  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนได้รับอนุญาตต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  โดยเริ่มดำเนินการต้ังแต่
วันท่ี  1  กรกฎาคม  2536   ซึ่งขณะนั้น นายชัยยุทธ  ศรีขจร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
ได้ฝากนักเรียนเรียนกับโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  ต่อมาในปีการศึกษา  2537  ก่อสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราว  2  ห้องเรียน  อาคารสำนักงานบนพื้นท่ีราชพัสดุของหมู่ท่ี  11  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท  ห้างร้าน  และประชาชนในชุมชน  โดยเฉพาะ
ราษฎรหมู่ท่ี 11  ตำบลบ้านเสด็จ  โรงเรียนเปิดภาคเรียนในวันท่ี  16  พฤษภาคม  2537  เป็นต้นมา  
ต่อมาในปีการศึกษา  2538  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวหลังท่ี  2  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน     โดยท้ัง
สองปีการศึกษา  นายสุเทพ  เทโหปการ   ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแห่งนี้ 

 ในปีการศึกษา  2538  นายสุภาพ   โพธิ์เพชร  ได้รับแต่งต้ังให้มาดูแลโรงเรียนสาขาแทน           
ในปีดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบ้านเสด็จจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนความจุ  
3,000  ลูกบาศก์ลิตรจำนวน  1  ใบ  ในปีการศึกษา  2539  โรงเรียนเจียดจ่ายเงินงบประมาณร่วมกับ
คณะกรรมการศึกษาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  1  หลัง  ในปีการศึกษา  2540  โรงเรียนได้รับการประกาศ
แต่งต้ังให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแต่วันท่ี 8  พฤษภาคม  2540  
และได้แต่งต้ังให้  นายสุภาพ   โพธิ์เพชร  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารเมื่อวันท่ี 11กรกฎาคม  2540 และ
ส้ินสุดเมื่อ ปีการศึกษา 2538 ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 5  ห้องเรียน  1 
หลัง  ในปีการศึกษา  2545 ได้จัดสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 6  ห้องเรียนโรงอาหารแบบประหยัด  1 หลัง 
และห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน  6 ห้อง ท่ีโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  216 
หลังคาทรงไทย           จำนวน  1  หลังและในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมจำนวน  1  หลัง  ปัจจุบันโรงเรียน     มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีท้ังหมด  13  
คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  พนักงานราชการจำนวน 5 คน          ครูอัตราจ้างจำนวน  1 คน  เจ้าหน้าท่ี
สำนักงานจำนวน  2  คน   โดยมีนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

 
 



 
สัญลักษณ์โรงเรียน 

ไทรคู่      หมายถึง    โรงเรียนกับชุมชนซึ่งเป็นท่ีพำนักอาศัย 
                       และเป็นท่ีฝึกฝนวิชาความรู้ของเยาวชน 

ดวงอาทิตย์ หมายถึง    การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตอนเช้า 
นก  หมายถึง   ตัวเยาวชน 
เสมา  หมายถึง    กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
ความหมายโดยรวม   
หมายถึง นักเรียนและเยาวชนท่ีพักพิงอาศัยอยู่ในชุมชน  ได้รับการฝึกฝนและศึกษาหาความรู้จาก

โรงเรียน  เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการออกไปดำรงชีวิต และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันข้างหน้า 
ปรัชญาของโรงเรียน 

การเรียนดีเด่น     มุ่งเน้นวินัย      ใฝ่ใจส่ิงแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม     นำสังคมพัฒนา 
คติพจน์ประจำโรงเรียน 

ปญญา    นรานํ   รตนํ   หมายถึง      ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ส่ิงแวดล้อมดี  มีคุณธรรม  พร้อมนำบริการชุมชน 
สีประจำโรงเรียน  

เหลือง – แดง 
สีเหลือง    หมายถึง  ความสว่างท่ีนำทางไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง    หมายถึง   ความมั่นคง ความจริงจัง หนักแน่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่ปรัชญา 

 
อักษรย่อ    

บ.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

 
1)   ผู้อำนวยการ นายสุภาพ โพธิ์เพชร 

โทรศัพท์  082-277-3858  e-mail  supapphet@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา   
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา   2540 - 2558 
 2) ผู้อำนวยการ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร 
โทรศัพท์ 097-9545144 e-mail phopet.a@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

1  อาคารเรียนชัว่คราวสร้างเอง 

2  อาคารเรียนชัว่คราวเงินงบประมาณ 

3  อาคารปฏิบติัการเกษตร 

4  ถงัเก็บน า้ฝน 

5  ส้วมเงินงบประมาณ 

6  บ้านพกัครูสร้างเอง 

7 บ้านพกัครู 

8  บ้านพกัภารโรง 

9  โรงอาหารแบบประหยดั 

10  อาคารเรียน  216  หลงัคาทรงไทย 

11  สนามบาสเก็ตบอล 

12  สนามกีฬากลาง 

13  เสาธง 

14  หอประชมุ 

15  โรงจอดรถนกัเรียน 

16  หอถงัประปา 

 

พืน้ที่  41  ไร่  1  งาน  38 ตารางวา 

mailto:phopet.a@gmail.com


3.  ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี  10   มิถุนายน 2560 ) มีดังนี้ 
 1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด 187 คน 
 2)   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ินท้ังหมด  187  คนจำแนกตามระดับช้ันเรียนท่ีเปิดสอน   
 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 20 17 37 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 8 16 24 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 21 10 31 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 49 43 92 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี   4 21 17 38 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี   5 16 22 38 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี   6 9 8 17 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 46 47 93 5 

รวมทั้งสิ้น 95 90 185 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   ข้อมูลบุคลากร 
         ครูประจำการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางสาวปรีดา  ดำด้วงโรม คศ.2 คบ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
2 นางเนตรนภา  ปาลแม คศ.2 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นางมยุรา แซ่ฉิ้น คศ.1 วท.บ.(ศษ.) ชีววิทยา ชีววิทยา 
4 นางสาวสุภลักษณ ทองจันทร์ คศ.2 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 
5 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู คศ.2 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
6 นายสุนทร ปานเล็ก คศ.1 วท.บ.(ศษ.) เคมี เคมี 
7 นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
8 นางสาวจุฑารัตน์ เสมอักษร คศ.1 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
9 นายอิมรอน หลังปูเต๊ะ คศ.1 วท.บ.(ศษ.) ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
10 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา คศ.2 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
11 นายจตุภูมิ มังคลัง คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
12 นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์ คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

 
พนักงานราชการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายชัยยันต์   มีเดช คบ. พลศึกษา พลศึกษา 
2 นางสาวนิภาพันธ์  ระววิงศ์ คบ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
3 นายโฆษิต  สามัคคีคารมย์  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ 
4 นางพัชนี  เสนาสี คบ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
5 นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เพชร วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพทางสัตว์ วิทยาศาสตร์ 

  
ครูผู้ทรงคุณค่า 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายชัยณรงค์ วิถีสวัสด์ิ คบ. ภาษาไทย สังคม 
 
 
 
 



ครูอัตราจ้าง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายสันติ ศรีเพชร ศศ.บ. ดุริยางค์สากล ศิลปะ 
2 นางสาวกฤษณา แก้วเสน คบ. สังคม สังคม 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

1 นางสุกัญญา  มีเดช ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.1  ผลงานดีเด่น  

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศกึษา โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3  ดาว 
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับการประกาศจากสพฐ. ให้เปน็สถานศึกษาผ่านการคัด
กรองเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง
ดีเด่น ระดับจังหวัด อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2560 – 2562 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ได้รับการคัดเลือกจากกรมสง่เสริมคุณภาพสิง่แวดล้อมในการ
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหาร 

นางสาวอรชพร มีพัฒน์ 
 

 

ได้รับรางวัล “ครุุสดุดี”  คุรุสภา 
ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ 
รางวัล IQA  AWARD ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (HDR : e-learning ) หมวดการพัฒนาองค์
ความรู้ (Knowledge Development)         
การพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 
วิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (HDR : e-learning ) หมวดการพัฒนาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบ
ราชการ วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ           

สำนักงานคณะกรรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ทักษะ
ดิจิตอล ในหัวข้อ Digital  Literacy 
ปีการศึกษา 2562 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตัล
ภาครัฐ (TDGA) 
 

ได้รับเกยีรติบัตรผ่านการวัดประเมินผลด้านทักษะการเข้าใจ
ดิจิตอล (Digital  Literacy) จำนวน 18  ชั่วโมง 

สพป. สงขลา เขต 1 

เกียรติบัตรผ่านการอบรม สุจริตไทย สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้ารายการ ประจำปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

เกียรติบัตร เป็นวิทยากร เพ่ือเตรียมความพร้อมโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ายน
การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

ครู 
 

นางปรีดา  ดำด้วงโรม 
เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 

สพม.11 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

วุฒิบัตร ผ่านการเป็น Master Teacher ยุทธวิธีการสอนและ
บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่
ผู้เรียน 

 

กสศ. 

นางสาวศิริรัตน์ มะลิช ู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงการประกวดเล่านิทาน (Story 

telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-
6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-
3 การแข่งขันวชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 การแข่งขันวชิรวิชการ 2562 

อบจ.สฎ. 

นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา   เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์ เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวสุภลักษณ์ ทอง
จันทร์   

เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ครูดีในดวงใจ  ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-6 วชิรวิชาการ  

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานศิลปะ ระดับ ม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเภท 
ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม 4-6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปะติมากรรม ม. 4-6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 62 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม 4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจติรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม 1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เป็น
ตัวแทนเขียนภาพพระบฏในการแห่ผ้าข้ึนธาตุ
สุราษฏร์ธานี 

จงัหวัดสุราษฏร์ธานี 

นายสุนทร ปานเล็ก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 
 
 
 

 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรผ่านการอบรม สุจริตไทย สอบผ่านหลักสูตร
สำหรับข้ารายการ ประจำปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

วุฒิบัตรผ่านการอบรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัว ประจำปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

นางสาวปภัสรา สมจริง เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน เล่านิทานคุณธรรม ระดับม.1-ม.
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง 
 

เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-6 ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ครูดีในดวงใจ  ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาววรรณา   พูลสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 

 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

เกียรติบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสร้างชาติ ค่าย
เยาวชยสร้างชาติ (NBI-Youth Camp) รุ่นที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

NBI-Youth  Club 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน 
“อ่านดี วิถีเปลี่ยน” กิจกรรการประกวดการอ่านออก
เสียง ครัง้ที่ 1 

สพม.11 

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอักษร 

 
เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.
4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวนิภาพันธ์ ระวิวงศ์ เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การ
ประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบตัร เหรียญทอง การประกวดการแปรรูปอาหาร 
ระดับ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 
 
 
 
 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ
และ-เทคโนโลยี ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับ ม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คณุภาพการศกึษา ประจำปีการศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

นายสันติ ศรีเพชร เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาววราภรณ์ มีแก้ว เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ สุจริตไทย 2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

เกียรติบัตรวิทยากรค่ายรวมพลังผู้นำจิตอาสา ครั้งที่ 1  

นักเรียน 

นายวงศพัทธ์  ขุนประดิษฐ์ แชมป์มวยไทย  WBC  ของสภามวยไทยโลก  WBC  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัชาติ คร้ังที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562 

นายทนงศักด์ิ อินทะนงค์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ธนโชติ     เพชรเก้ือ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. พันวษา    จันทร์แก้ว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. วลัยลักษณ์    ตรีสงค ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ศดิศกด์ิ        โสตทิพย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ศุภชัย          ทองขาว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. สิทธิพงศ์         จันทวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เหรียญทองชนะเลิศ 
นายทนงศักด์ิ อินทะนงค์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ

ลายเส้น ม.4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทวงศ์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปะติมากรรม 
ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 เด็กชายศุภชัย ทองขาว 

เด็กชายวทัญญู หวังสง่า 

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค ์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 เด็กชายธนโชติ เพชรเก้ือ 

เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวอรวรรณ ไกรสิทธ์ิ   เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวรุ่งนภา   เพชรศร ี เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายอภิชาต  สุขช่วย เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ปติมากรรม ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 

 
นายจิรเมธ   ชูชาติ 

นางสาวสุภาภรณ์ มากแก้ว 
เด็กหญิงศิริวรรณ ถ่ินพระบาท เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด

แปรรูปอาหาร ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 
 

สพม.11 เด็กหญิงศิริกานต์ ปานศิริ 

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองวิลาศ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงณัฐชยา ปอแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เหรียญทอง 

เด็กหญิงธิดาพร แซ่ลิ้ม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 
เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ 

นายปฏิพัทธ์ พิมเกตุ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

 
อบจ.สฎ. นางสาวนริศรา โสภา 

นางสาวชนนิกานต์ เกื้อไขย 

นายศุภโชค พรหมแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี 
ประจำปี 2562 
 
 
 

 
อบจ.สฎ. นายวิทวัส เขาทอง 

นายคมสัน สุขศรีใส 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายเกรียงไกร จันทิมา เกียรติบัตรเหรียญทอง การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายทะนงศักด์ิ อินทะนง เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

อบจ.สฎ. 

นางสาวอทิติยา เหลืองทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 นางสาวศิริวรรณ ทองสองแก้ว 

นางาสวรุ่งฤดี ทรายแก้ว 
นางสาวชนิดาภา บุญถนอม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 
 
 

อบจ.สฎ. 
นางสาวณัฐริกา คงแป้น 

นางสาวจิราพัชร แช่ม 
นางสาวสุภัสสร แดงมูสิก 

นางสาวเกษร เพชรเก้ือ 

นางสาวหทัยชนก แก้วงาม 
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ม.1-3 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี 2562 

 
อบจ.สฎ. เด็กชายธนโชติ เพชรเก้ือ 

เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว 
นางสาวปนัชดา จันทร์แก้ว เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ 

ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 
 

อบจ.สฎ. นางสาวสุภาภรณ์ มากแก้ว 

นางสาวอรวรรณ ไกรสิทธ์ิ 
เหรียญเงิน 

เด็กหญิงสุรางคค์ณา ทองส่ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงภนิตา หงส์เกิด 
เด็กหญิงพรธีรา สุดเลิศ 

เด็กหญิงชนิตา พูนพนัง 

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชุมพล 
เด็กหญิงนันฐภรณ์ แซ่ฉ้ิน   เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 

ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กชายอนาวิล เขาทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงวรรณิดา คงศรรีัตน์ 

เด็กหญิงอารียา นะประสม เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 
 
 
 
 



 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กหญิงคีตภัทร จินดาพัฒน์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม         
ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายศิดิศักด์ โสตทิพย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวเหมือนฝัน มั่นคง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

สพม.11 

นางสาวเรือนแก้ว บัวชื่น 
นางสาวเจนจิรา ราชพิบูลย์ 

นางสาวหทัยชนก แก้วงาม 

นางสาวสุพัตรา เกลื่อนเมือง 
นางสาวปนัชดา จันทร์แก้ว 

เด็กหญิงธิดารตัน์ ทิพย์รวย 

น่างสาวดารากร เส้งสั้น 
เด็กชายศิดิศักด์ิ โสตทิพย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 

วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 
อบจ.สฎ. 

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ 

เด็กชายเอกพล ชัยเพ็ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้  ม.1-3 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
อบจ.สฎ. เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีขะรัก 

เด็กชายสรวุฒิ แดงเรือง 

นายกฤษพงษ์ สามงามทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
อบจ.สฎ. 

เหรียญทองแดง 
นายกฤษพงษ์ สามงามทอง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน ม.4-6 

ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กหญิงวรรณดี เกษประทุม เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นักเรียนจำนวน  13  คน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประเภทว่ิง 4 x 100 เมตร 
18 ปี ชาย 
 
 
 

สำนักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เน่ืองในวันวันรพี ระดับจังหวัด 
นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน  3  คน นักเรียนจำนวน 3  คน ได้ลำดับที ่3 (สพม. 20 โรง) ศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

การร่วมค่ายพลังผู้นำจิตอาสา (Teen Up Project  Camp)  

นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 6 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  เป็นจำนวนเงิน  2,000 
บาท จากการนำเสนอโครงงานจิตอาสา 

สภานักเรียน โรงเรียน
สุราษฏร์พิทยา 

การแข่งขันกีฬาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 

นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน  2  คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกระโดดไกล  และ การแข่งขันว่ิง
ประเภท  3000 เมตร 

อบจ. บ้านนาเดิม 

การร่วม โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน “อ่านดี วิถีเปลี่ยน” กิจกรรการประกวดการอ่านออกเสียง ครั้งที่ 1 

น.ส รุ่งฤดี    ทรายแก้ว ได้เข้าร่วมการกิจกรรการประกวดการอ่านออกเสียง 
และได้เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาทักษะการอ่าน “อ่านดี  วิถีเปลี่ยน” 

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย
ระบบการศึกษา 

การเข้าร่วมค่ายนักเรียนแกนนำเยาวชนสร้างชาติ 
นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 3 คน ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม นักเรียนแกนนำค่าย

เยาวชนสร้างชาติ 
NBI-Youth  Club 

การเข้าร่วมจัดสร้างผ้า “พระบฎ” เพ่ือใชร้่วมขบวน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” 

นายเกรียงไกร        จันทิมา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมงานจัดสร้างผ้า ““พระบฎ” เพ่ือ
ใช้ร่วมขบวน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์แลธรรมชาติ
เขาท่าเพชร” ปีการศึกษา 2562 

สำนักวัฒนธรรม  
จ.สุราษฏร์ธานี นายทรงศักด์ิ         อินทะนงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 

รายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  ต้ังอยู่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  11  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ  ม.6  มีนักเรียน
จำนวน  185  คน  มีบคุลากร  จำนวน   19  คน 

ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้   

 
  1. ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ตามกฎกระทรวงฯ 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 1) กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการ
และบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 5) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 7) จัดทำรายงานประจำปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน    8) โรงเรียนดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอผลการ
ดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจำปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน  
 
 
 
2. ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 



กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

สถานศึกษาประเมิน
คุณภาพภายในตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
8 ประการ 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท่ี รายการประเมิน คะแนน

ที่ได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบท่ีถูกต้องตามระเบียบ
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

337 84.25 

2 นักเรียนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี
ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

306 76.5 

3 การให้ความเคารพ ศรัทธา เช่ือฟังบิดา มารดา ผู้ปกครอง  
ครู  อาจารย์ของนักเรียน 

333 83.25 

4 การประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ  และ 
แนวปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียน 

299 74.75 

5 การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ี  เพศ   วัย  
และมีความสุภาพอ่อนโยนท้ังกาย วาจา ใจ ของนักเรียน 

317 79.25 

6 การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร 342 85.5 

7 มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล รักษาความสะอาด
ของห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานท่ี  
บริเวณท่ัวไป 

295 73.75 

8 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอ 

323 80.75 



กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

9 การร่วมกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน 325 81.25 

10 การมีส่วนร่วมในวางแผน  ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตัดสินใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

326 81.5 

11 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 

309 77.25 

12 การเสนอแนวทางท่ีกำหนดสำหรับให้นักเรียนปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาตนเองและเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

314 78.5 

13 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ 

315 78.75 

14 การประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และข่าวสารซึ่งกันและกัน 

297 74.25 

15 การปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพท่ี
กำหนดไว้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 

314 78.5 

16 ผลการจัดการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน มี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 

329 82.25 

17 โรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลดีเด่น และ
ประกาศเกียรติคุณบัตรในการประกวด   แข่งขันจาก
หน่วยงาน  สถาบันและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ 

327 81.75 

18 การรายงานผลการปฏิบัติการของโรงเรียนต่อ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

328 82 

19 การมีส่วนร่วมของชุมชน   ในการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์  
แรงงาน  และเงินงบประมาณในการดำเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

334 83.5 

20 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 333 83.25 
 

 
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน 
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
ส่วนร่วม ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับและบูรณาการ การประกันคุณภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทำให้เกิดความ
ต่อเนื่องและไม่เป็นการเพิ่มภาระ 



4. จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ ครบวงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนา แต่ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ท่ัวถึง 
 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2560 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2559 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2554 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมิน : ดีมาก 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการทำงาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
   3)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ                  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
 

ดีมาก 
 
 
 

รอสรุป 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
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ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการประเมิน : ดีเยี่ยม 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
แวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน                    
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
 
 

 
ดีเย่ียม 

 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2559 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2554 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมิน : ดีเยี่ยม 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล  
ผลการประเมิน : ดีเยี่ยม 
   การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยก 
ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กำหนดใน                    กฎกระทรวง 

 
ดีเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดี
เย่ียม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
อยู่ในระดับดีเย่ียม 
  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการ
คิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี 
1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย มาตรฐานอยู่ในระดับดี
เย่ียม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการ



สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรปุผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. โรงเรียนพฒันาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการจัดทำโครงการพัฒนา
ผู้เรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โภชนาการ ความปลอดภัยของนักเรียน โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผู้เรียนส่วนมากอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ีย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
สูงกว่าระดับประเทศ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 
            3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1. ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ต้อง
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิด
คำนวณการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 
และทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม  

            2. ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านวิชาการ เพื่ อพัฒ นาผู้ เรียนก ลุ่ม ท่ียั งมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 
 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าท่ี เช่น
การดูแลเขตรับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น   
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.  ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
  2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
            3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจสภาพปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนในทุกๆด้าน มีการ
ประสานงานกับบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
          1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 2.  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
           3. สถานศึกษาควรมีการจัดบุคคลากร
ในการรับผิดชอบฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องให้ตรงกับ
ความสามารถและความสน ใจ เพื่ อ ให้ การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตาม
การปฏิบัติงานของฝ่ายนั้นๆอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
  1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ 
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
  2. ครูใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย เช่น Active learning, STEM Education, 
โครงงาน เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 
  1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องนักเรียนมี ส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศในห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง และ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3. ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

  2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ให้สามารถนำเสนอ 
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  3. ครูควรมีการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนา
ส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
           5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติ
วิชา 
           6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับและบูรณาการ การประกัน
คุณภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทำให้เกิดความ
ต่อเนื่องและไม่เป็นการเพิ่มภาระ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนา แต่ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้เป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจนควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ท่ัวถึง 



 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาได้นำข้อเสนอแนะของ สมศ. จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม โครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น กิจกรรมติว 
O-Net, กิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net, โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5, 
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการค่านิยม12 ประการ, การทำ SQIP ในสถานศึกษา 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
3. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ Active Learning, PLC, STEM 

4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
6. สถานศึกษาควรมีโครงการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพิ่มขึ้น มีการ

ติดตามกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีครูต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ 

7. สถานศึกษาควรมีการจัดบุคลากรในการรับผิดชอบให้ตรงกับฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรง
ความสามารถและความสนใจ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายนั้นๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน 

9. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษา 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 
  2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
           3. การจัดสรร ส่ือ ครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ และนวัตกรรม 
           4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 
 
 
 
 
 



7.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันท่ี 10 
และ 13 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 
ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดัง
ตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก 
(คะแนน

) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๘ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๕๐ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษา มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รักการออกกำลังกาย มี 

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น มีสุทรียภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ สนใจร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างในการฝึกซอมเพื่อการเข้าแข่งขันวิชาการ 
ประกวด หรือแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น
นักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญูกตเวที มีความช่ืนชม รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีมารยาท
ในการทำความเคารพ ซึ่งสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านกิริยามารยาทด้านสังคมและ
การมีมนุษยสัมพันธ์ จึงกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ” และดำเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา นอกจากนี้ 
สถานศึกษากำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ภูมิทัศน์เด่น” ส่งผลให้สถานศึกษามีบรรยากาศใน
สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ มีปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาพัฒนา มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการดำเนินงาน เกิดผลกระทำท่ีดีต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ไม่มี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๐๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

• มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี 

• ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุ่งเร่งด่วน  
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 



 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไม่มี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทักษะทางด้านการคิด 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

การส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนา การนิเทศติดตามการดำเนินงาน การรักษาความสะอาดใน 
บริเวณโรงเรียน และการรายงานผลการปรุชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การนำผลการประเมินครูในทุกด้านมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และการออกแบบการ 

เรียนรู้ของครู 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โอกาส 
 ชุมชนมีลักษณะรวมตัว เสียสละเพื่อส่วนรวมทำให้การทำงานประสานเป็นไปได้โดยง่าย ชุมชนส่วน
ใหญ่มีพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคง ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
อุปสรรค 
 ชุมชนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดท่ีมีแมลงเป็นพาหะ มีแหล่งอบายมุข ยาเสพติด ขาดแหล่งค้นคว้า
เทคโนโลยี การคมนาคมภายในชุมชนยังขาดความสะดวกและคล่องตัว ชุมชนต้ังอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 
องค์กรท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
 
9.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural Factor:S ) 
  - ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน 
  - ชุมชนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดท่ีมีแมลงเป็นพาหะ 
  - ชุมชนมีปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน  ส่ือลามกอนาจาร  
และอบายมุขอื่น ๆ  
  - การคมนาคมภายในชุมชนยังขาดความสะดวกและคล่องตัวและชุมชนต้ังอยู่ห่างไกลจาก
ตัวเมือง 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี   (Technological  Factor:T) 



  - ชุมชนขาดแหล่งค้นคว้าท่ีเป็นเทคโนโลยีเนื่องจากไฟฟ้า  คล่ืนสัญญาณ  และระบบ
สายสัญญาณ 
  - ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดต้ังและจัดหาเทคโนโลยีสาธารณะสมัยใหม่ให้กับ
ชุมชน 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ( Economic  Factor : E) 
  - รัฐจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามความต้องการ  ไม่เพียงพอและไม่เท่าเทียมกัน 
  - ชุมชนไม่มีผู้ประกอบการและสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  ( Political  and  legal  Factor : P) 
  - องค์กรท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
  - การปรับลดอัตรากำลังภาครัฐทำให้ขาดแคลนอัตรากำลังครู 
 จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการ ดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อยและเด็กไทยทำได้อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  
ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนช้ัน ม.1 จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ร่วมกิจกรรม
ต่อต้านและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง  ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชนท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ โภชนาการและความ
ปลอดภัยของนักเรียน  นักเรียนมีความช่ืนชมเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความถนัดด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ให้นักเรียนเกิดความ
ช่ืนชมและมีความพัฒนาทางร่างกายและจิตใจท่ีดีมีสุนทรียภาพท่ีดีต่อศิลปะ ดนตรี กีฬา  นักเรียนเข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเลือกตามความถนัดและสนใจของผู้เรียนด้วยตนเอง 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับครอบครัว สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตรงกับความรู้ความต้องการของผู้เรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
และมองโลกในแง่ดี สามารวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดได้    

นักได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร   โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน  ครูส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 80 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้  และสามารถสร้างส่ือโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เพื่อ
นำสู่นักเรียน  มีการเปิดกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย เพื่อเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร เช่น รักการอ่าน ภาษาพาเพลิน  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสร้างช้ินงานหรือจัดทำ
โครงการและนำเสนอในรายวิชาโครงงาน  นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น 
นักเรียนจะทราบผลการเรียนของตนเองได้รวดเร็วหลังจากการประมวลผลของครูผู้สอนโดยใช้ โปรแกรม 
Students’44  และจัดการสอนซ่อม/เสริม ,ติวให้กับนักเรียน  สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตรงกับความรู้ความต้องการของผู้เรียน 
 



มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำโครงการ

พัฒนาหลักสูตร และการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอน  การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้พร้อมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายวิชาต่างๆ  ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีการนำผลการใช้หลักสูตร การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนสู่รูปแบบการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อสาธารณชนทุกปีการศึกษา และครูมีการนำผลการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีใช้แผนมาจัดทำวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายเน้นให้ผู้เรี ยนมีศักยภาพในการคิด-
ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  รู้และเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในทุกๆ  ด้านมีการ
ประสานกับครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาให้มองไปในทิศทางเดียวกัน 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา  โดยมีจำนวนห้องเรียนมี
ความพอดี  ห้องพยาบาลติดฝ้าเพดานและติดพัดลม  จัดทำจุดบริการน้ำด่ืมน้ำใช้ได้พอเพียงกับนักเรียน จุด
บริการในการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ให้บริการทางด้านการสืบค้นเทคโนโลยี 

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น   4  ฝ่าย คือฝ่ายบริหารวิชาการ,ฝ่ายบริหารงบประมาณ,ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,ฝ่าย
บริหารงานบุคคล  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการสถานศึกษาฯเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษา 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ   
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างเป็นระบบส่งผลให้นักเรียน

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะสู่
ชุมชน 

 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนอง
ความต้องการของนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 



สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬา แต่ตัวนักเรียนเองไม่ค่อยมีเวลาฝึกฝนครูต้องมา
ผลักดันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน วิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อมีความพร้อมใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ต่อไป    

ส่งเสริมผู้เรียนส่วนท่ีมีความสามารถ ด้านดนตรีพอสมควร แต่ทางโรงเรียนยงัขาดบุคลากรทางด้าน
นี้อยู่จึงทำให้กิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้เด่นชัดขึ้น  นักเรียนส่วนหนึง่ยังไม่กล้าแสดงออก ผู้จัดกิจกรรมต้องมี
วิธีการทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น   

 ควรจัดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้เด่นชัด มีความตระหนักในการรู้จักใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างรู้คุณค่า  ดำเนินการตาม
แผนงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มท่ี   

สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพนอกสถานท่ี การส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมทักษะด้านอาชีพ เชิญวิทยากรมาอบรมอบรมโครงการระยะส้ันในช่วงปิดภาคเรียน  

การแสดงผลงานนักเรียนท้ังภายนอกและชุมชนให้ได้รับทราบ  ในทุกรายวิชาควรมีการสอดแทรก
กิจกรรมท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีการจัดให้แสดงบทบาทสมมติ การประกวดผลงานด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์   

สถานศึกษาควรมีโครงการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพิ่มขึ้น มีการ
ติดตามกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีครูต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ  

สถานศึกษาควรจัดให้มีคาบกิจกรรมซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและคาบซึ่งส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนท่ีเก่งอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  

การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระ  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามากขึ้นโดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมอื่นๆ ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

การจัดการเรียนการสอนยังเน้นบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านและวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการ
สอนและเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 

 การส่งวิทยากรท่ีมีความรู้มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนรวมถึง พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสม   
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตรงและเห็นความสำคัญของชุมชนโดยการเข้าร่วม

กิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้น   
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ในทุก ๆ ด้านโดยนำผลการสอนมาทำ

การวิจัย   
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น   



สถานศึกษาควรมีการจัดบุคลากรในการรับผิดชอบให้ตรงกับฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรงความสามารถ
และความสนใจ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดการปฏิบัติงานของฝ่ายนั้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ   

การจัดทำเอกสารองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน       (SBM)  เพื่อให้
ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากขึ้น  พัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานดังต่อไปนี้ 
 1)  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2)  การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3)  การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ท่ัวทัง้โรงเรียน 
 4)การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 5)ความเข้มแข็งของสมาคม / ชมรม ในโรงเรียนรวมท้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดับ โรงเรียน  ระดับช้ัน  

และระดับห้อง 
 6) ผลการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

7)การบริหารท่ีส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  ส่งผลดีต่อผู้เรียนในท่ีสุดมีการประเมิน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือประเมินและวิธีการประเมินท่ีหลากหลายจาก  ผู้บริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียน  นักเรียน  เอกสารหลักฐานและข้อมูล
สารสนเทศ  การนำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน   

ครูสอนให้ตรงตามวิชาเอก ให้คาบมีสอนเหมาะสม  และวิชาท่ีสอนของครูแต่ละคนตรงกับวิชา เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โรงเรียนจัดบริการอินเตอร์เน็ต นอกเหนือคาบเวลาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และควรจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการท่ีจำเป็นอย่างครบถ้วนกลุ่มสาระ   

  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษา    

สถานศึกษาควรใช้สถาบันทางวิชาการ องค์การภาครัฐภาคเอกชนในการเป็นแหล่งวิทยาการให้มาก
ขึ้นอาจจัดให้มีการศึกษาอบรมดูงาน ทัศนศึกษาหรือเชิญสถาบันทางวิชาการ องค์การภาครัฐภาคเอกชนมา
ให้ความรู้นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ 2 ขึ้นไป 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา  2559 และปีการศึกษา 2560  (มัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ท่ี 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปี 2559 ปี 2560 

1 ภาษาไทย 46.45 41.37 

2 คณิตศาสตร์ 25.27 21.33 

3 วิทยาศาสตร์ 36.40 29.11 

4 สังคมศึกษาฯ   

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปี 2559 ปี 2560 

1 ภาษาไทย 40.86 46.97 

2 คณิตศาสตร์ 15.46 16.83 

3 วิทยาศาสตร์ 26.74 26.12 

4 สังคมศึกษาฯ 30.47 27.37 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา  2559 และปีการศึกษา 2560   (มัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal  Stakeholders)  (ต่อ)  

1.1 ผู้บริหาร และ 
  บุคลากรระดับ 
  ปฏิบัติงานระดับ 
  โรงเรียนทุกคน 
 

1. มอบหมายงานที่ 
  สอดคล้องกับมาตรฐาน 
  กำหนดตำแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถและ  สมรรถนะ 
2. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
3. ความก้าวหน้ามั่นคงใน  
อาชีพ 
4. ขวัญกำลังใจ 

1. ปฏิบัติงานดี มีคุณภาพ 
  ตามสมรรถนะ     
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
คำสั่งมอบหมายงาน 
2. บริการที่ดีมีคุณภาพ 
3. มีอุดมการณ์ในการทำงาน   
เต็มเวลา เต็มใจ เต็มความรู้ 
ความสามารถ ทุ่มเท   เสียสละ 

1. คำสั่งแบ่งงาน 
2. ประชุม อบรม  
  สัมมนา ประชุม- 
  เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาด้วยตนเอง 
 

1.2 ครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

1. มอบหมายงานได้ตรงตาม  
วิชาเอก  ความรู้   
  ความสามารถและ 
  มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความก้าวหน้ามั่นคงใน  
อาชีพ 
3. ขวัญกำลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ  สิ่ง
อำนวยความสะดวก  เหมาะสม
กับความ   ต้องการ  จำเป็น 
 

1.ผู้บริหาร บริหารโรงเรียนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
2.ครูสอนดี  ดูแลนักเรียนดี 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
3.บริการที่ดีมีคุณภาพ 
4.มีอุดมการณ์ในการทำงาน 
เต็มเวลา  เต็มใจ  เต็มความรู้
ความสามารถ ทุ่มเท  เสียสละ 

1. คำสั่งแบ่งงาน 
2. ประชุม  อบรม   
  สัมมนา  ประชุม-   
  เชิงปฏิบัติการ 
3. ศึกษาด้วยตนเอง 
 



ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 
จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    

   2.1 นักเรียน 1. โรงเรียนจัด  
  กระบวนการเรียนรู้ให้  
  นักเรียนได้มาตรฐานมี 
  คุณลักษณะที่พึง 
  ประสงค์ตามหลักสูตร 
  ให้นักเรียนเป็นคนดี    
  คนเก่งและเรียนรู้อย่าง 
  มีความสุข 
2. โรงเรียนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาได้ 
  เท่าเทียมกัน 
3. ครูดีมีความรู้   
  ความสามารถ สอนเก่ง 
  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. โรงเรียนมีวัสดุ  สื่อ   
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
  ครบถ้วน มีคุณภาพ  
  ทันสมัย  
5. โรงเรียนมีและใช้แหล่ง 
  เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. นักเรียนต้ังใจศึกษา 
  เล่าเรียน  มีระเบียบ 
  วินัย เป็นคนเก่งคนดี  
  มีความสุข และมี 
  ศักยภาพในการแข่งขัน 
2. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   
  เป็นบุคคลแห่งการ 
  เรียนรู้ 
3. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ 
  ไทย รักและหวงแหน 
  ถ่ินกำเนิด 
4. นักเรียนที่จบ  การศึกษา
ศึกษาต่อ/   
  ประกอบอาชีพที่สุจริต/ 
  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  อย่าง
มีความสุข 
 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะที่    
  พึงประสงค์โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และ  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา  
  ผู้เรียนและดูแล  
  นักเรียนสนับสนุน 
  นักเรียนให้ได้เรียน  
  อย่างต่อเน่ืองจนจบ  
  หลักสูตร 

  2.2 ผู้ปกครอง     1. จัดการศึกษาให้บุตรหลาน  
อย่างเสมอภาคและมี  คุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. ครูและผู้บริหาร ต้ังใจ    
  ปฏิบัติงาน 
3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารและครูม ี
   คุณธรรมจริยธรรม 

1. ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่  
นักเรียนและสนับสนุน   ส่งเสริม
ให้ได้เรียนอย่าง  ต่อเน่ืองจนจบ
หลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนักเห็น  
ความสำคัญของการศึกษา  และ
มีจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง 

1. ประชุมและสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง 
2. รายงานผลการเรียน  
และผลงานนักเรียน  อย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    

  2.3 ผู้รับจ้างและผู้
จำหน่าย สินค้า 

ขายสินค้าท่ีมีคุณภาพดี 
ราคายุติธรรม 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ประสานงานที่หลากหลาย
ช่องทาง  ตามท่ีระเบียบ
กำหนด 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน(External  Stakeholders) 
3.1 สมศ.    ประเมินมาตรฐานภายนอก

และให้การรับรอง 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  ประเมินเชื่อถือได้และ 
  มีความเที่ยง 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  ประเมินมีความเป็นไปได้ 
สอดคล้องกับสภาพจริง 

1. การให้ข้อมูล 
  ข้อเสนอแนะ และ   
  ความคิดเห็น 
2. การเผยแพร่ข้อมูล 
  ข่าวสารผ่านเว็บไซด์ 

3.2 ชุมชนและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน  
หลักในการพัฒนาคนใน  
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี  
มีคุณภาพและสอดคล้อง  
กับท้องถ่ิน 

ชุมชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึงมีจิตสำนึก
ในการพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

1. ประชาสัมพันธ์ด้วย  
วิธีการที่หลากหลาย 
2. โรงเรียนเชิญผู้นำชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน  เป็น
คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน     / วิทยากร 
บุคคลภายนอก 

3.3 องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน 

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน  
หลักในการพัฒนาคนใน  
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดีมี  
คุณภาพและสอดคล้องกับ  
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตระหนักเห็นความสำคัญและ
สนับสนุนการศึกษารวมถึงมี
จิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง 

ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

3.4 สื่อมวลชน 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

สื่อมวลชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึงมีจิตสำนึก
ในการบริการ 

ติดต่อประสานงาน 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1. กลุ่มผู้รับบริการ 
   โดยตรง  

1.1 ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน
การศึกษาและสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและ
เปิดเผยหลายช่องทางรวมถึง สถานศึกษา
จัดการศึกษาดีมีคุณภาพสง่ผล ให้ประชาชน/
ผู้ปกครองให้การยอมรับ  
มั่นใจในโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน  

นักเรียนมาจากหลายท้องที่ ที่มีสภาพ
ครอบครัวเศรษฐกจิ ความรู้พ้ืนฐานแตกต่าง
กัน ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

2. กลุ่มคู่แข่งและการ 
    แข่งขัน 

เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนมัธยม ท่ีสังกัด 
สพม. จำนวนโรงเรียนเดียว  
 

 ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่
โรงเรียนของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
และโรงเรียนมัธยมในตำบลอื่นที่เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่กว่า 

3.องค์กร /หน่วยงานที่มี 
อิทธิพลต่อการทำงาน 
 

1.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  รับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งผลให้โรงเรียน การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้น้อย
ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนได้ 
 

 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1. นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาลส่งผลใหล้ดภาระค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครอง 
 

 

2. นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง
ด้านเพ่ิมโอกาสได้กำหนดเป้าหมายรวมให้คน
ไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า  
15 ปีอย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 

นักเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีคร ู
ไม่ครบตามเกณฑ์ส่งให้การจัดการเรียนการ
สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มคีรผูู้สอน
มีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชา 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

2. นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

2 นโยบายโรงเรียนวิสาหกิจเพ่ือการศึกษามี
เป้าหมายให้นักเรียนทุกคนมีอาชีพติดตัวเพ่ือ
สร้างโอกาสในการศึกษาต่อและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
3. นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก ( ภาษาอังกฤษ 
และภาษา…………) 

นักเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีคร ู
ไม่ครบตามเกณฑ์ส่งให้การจัดการเรียนการ
สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มคีรผูู้สอน
มีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชา 
 
 
 
 

3. บทบาทของกลุ่ม 
ผลประโยชน์กลุ่มพลัง
ทางการเมืองพฤติกรรม
ทางการเมือง 

การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาสงูข้ึน 

ท้องถ่ินไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ส่งผลให้จัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน
น้อย 

4. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องใน
การบริหารจัด 
การศึกษา (การบรหิาร
วิชาการ 
การงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและ
การบริหารงาน 
   ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัยส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและ
สามารถลดอัตราการออกกลางคัน 

4.1 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการ
เลื่อนให้มีวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพ
จริงส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนไม่มีคุณภาพ 
4.2 รัฐบาลกำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนราย
หัวที่เท่ากันส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุน
นักเรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจ    
เช่น ราคาน้ำมัน อัตรา 
การว่างงาน อัตราค่า  
ครองชีพ  ผลผลิตทาง
การเกษตร 

น้ำมันราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน
จัดทำโครงงาน /กิจกรรมประหยัดพลังงาน/
กิจกรรมเชงิอนุรักษ ์

  อัตราการว่างงานสูง ผลผลิตทางเกษตร
ตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน
ไม่มีงานทำ และมีรายได้ไม่พอ ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนได้
อย่างเต็มที่ 

2. งบประมาณ/การ 
 สนับสนุนงบ 
ประมาณของรัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา
ส่งผลให้จัดเงินเพ่ิมให้ตามโครงการต่างๆ เช่น
โครงการวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนมีงบประมาณ มาจากค่ารายหัว
เท่าน้ัน แต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการมากกว่าท่ีรัฐบาลจัดสรรให ้

 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1 .จำนวนประชากร
และโครงสร้าง
ประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มประชากรวัยเรียน เพ่ิมข้ึนส่งผลให้
โรงเรียนมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ประชากรวัยเรียนมาจากหลายท้องที่ มี
บริบทที่แตกต่างกันส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 2. สภาพของชุมชน 
   ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย  

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมสง่ผลให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นแบบอย่างใน
การประกอบอาชีพ ( ทำสวนยางและปาล์ม) 

- 

3. คุณภาพชีวิตของ 
 ประชาชน
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี ความเชื่อ  
ค่านิยม และวัฒนธรรม 

1. สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร 
ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการดำรงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจาก 
โรงเรียนสู่ชนชนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
2. สังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณค่า
ประโยชน์ ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุน
การศึกษา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

สังคมไทยบางส่วนเป็นสังคมบริโภคสง่ผล
ให้มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T ) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1. ความก้าวหน้าและ         
   ความเปลี่ยนแปลงทาง  
ด้านเทคโนโลยี 

1.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
สามารถเป็นสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม 
ความสนใจ 
1.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ 
สถานศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ได้ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

2. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายส่งผลให้เป็นโรงเรียนสามารถให้ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้ /เป็น
แบบอย่างการเรียนรู้ การดำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถ่ินและความเป็นชาติไทย 

- 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  
1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การจัดโครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มี
การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ
ได้มาตรฐานเน่ืองจากดำเนินงานตาม
ระเบียบ กฎหมายกำหนด 
 

 

2.การกำหนดบทบาท หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และ
มาตรฐานของหน่วยงาน  

1.โรงเรียนกำหนดบทบาท  อำนาจหน้าท่ี 
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน  
เน่ืองจากจัดบุคลากรให้ปฏบิัติงานได้ตรง
ความรู้  ความสามารถและสมรรถนะของ
ตำแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับระเบียบ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การกำหนดทิศทางของ
หน่วยงาน  

โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ    
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเน่ืองจาก
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในด้วยเทคนิคSWOT ที่สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพจรงิของโรงเรียน 

 

2. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม  โรงเรียนมีแผนงานมี โครงการ/กจิกรรม ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์และ
บริบทของโรงเรียนรวมถึงหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเน่ืองจากมีกระบวนการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

โรงเรียนมีการดำเนินการปรับแผนงาน/
โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณ 
เน่ืองจากหน่วยงานต้นสังกัด มีนโยบาย
ให้โรงเรียนดำเนินการเพ่ิมเติม      

3.  การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่ การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่มงาน และระดับ
บุคคล 

โรงเรียนดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่  
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มงาน และระดับ
บุคคลได้อย่างทั่วถึงเน่ืองจากใช้
กระบวนการ วิธีการและช่องทางที่
หลากหลาย 

- 

 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ระบบข้ันตอนการดำเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป็นระบบมีประสิทธิภาพเน่ืองจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหลักการ
กระจายอำนาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่
ตระหนักใน ระบบข้ันตอนการ
ดำเนินงานภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3)  ( ต่อ ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

2. ระบบด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน การพัสดุ 

โรงเรียนมีระบบบริหารด้าน งบประมาณ ระบบ
บัญชี และการเงิน การพัสดุโปร่งใส  ตรวจสอบได้
เน่ืองจากบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย 

- 

3. ระบบการสรรหาและคัดเลือก
การฝึกอบรม 

1.โรงเรียนมีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลากรโปร่งใส  ตรวจสอบได้เน่ืองจาก
ดำเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่กำหนด 
2.โรงเรียนมีระบบการพัฒนาบุคลากรสอดคล้อง
กับ ความต้องการของหน่วยงานและตนเอง
เน่ืองจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะ
ยาว  เน้นการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง 

 

4. ระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงเรียนมีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นเน่ืองจากมีความ
เพียงพอด้านHardware  และ Software 

- 

5. ระบบการติดตามประเมินผล 
( 4 ฝ่ายต้องมีการรายงานการดำเนินงาน 
ในเดือน ธ.ค.ของทุกปีในระบบ  KPI ) 

โรงเรียนมีระบบ การติดตามประเมินผลที่เป็น
เครื่องมือสำหรับการบริหารและมีข้อมูลสำหรับ
การวางแผนเน่ืองด้วยมีการกำหนดรูปแบบ  การ
กำกับติดตามและประเมินผลเป็นระบบสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

แผนการติดตามยังไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

1.ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะ
ผู้นำ สามารถบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน   

 

2. การกระจายอำนาจตัดสินใจ ให้
บุคลากรได้ใชศ้ักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กระจายอำนาจตัดสินใจ ให้
บุคลากรได้ใชศ้ักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความรู้  ความสามารถและสมรรถนะที่กำหนด 

 

3. การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมใน การบริหารงาน  

ผู้อำนวยการโรงเรียนมีทักษะการสัง่การ  การ
ควบคุม  การจูงใจ  สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

 

4. การคิดค้นระบบงานและเทคนิค 
การบริหารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานมุ่ง
สู่วิสัยทัศน์ 

1.บุคลากรในโรงเรียนจัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเน่ืองจากได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบงาน
เทคนิคการทำงานเป็นทีม และมีค่านิยมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สู่วิสัยทัศน์ 

 

 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. จำนวนบุคลากรมีเพียงพอ 
เหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน   

บุคลากรมีเพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

มีการกระจายภาระงานให้กับบุคคลากรใน
โรงเรียนรับผิดชอบยังไม่ทั่วถึง 

2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง             

1.บุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเน่ืองจาก
บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม มี
สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงาน/
มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ รวมถึงได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   

 

 



ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.บุคลากรส่วนใหญ่ใน โรงเรียนสระ
หลวงพิทยาคม  จัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เน่ืองจากบุคลากรมคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ใน โรงเรียนสระ
หลวงพิทยาคม  จัดการภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เน่ืองจากบุคลากรจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ผลสำเร็จสอดคล้องกับสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ 

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม    ขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ICT และด้านการก่อสร้างเน่ืองจาก
ไม่มีกรอบอตัรากำลังเฉพาะ 

 
 
 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมี
ค่านิยมในการทำงาน“มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้” เน่ืองจากมี
กระบวนการจัดทำค่านิยมแบบมี
ส่วนร่วม 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

2. วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน หรือ
อาจเรียกว่าวัฒนธรรมหน่วยงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมี
วัฒนธรรมในการทำงาน “เป็นทีม” 
เน่ืองจากมีกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 

 

 
ตารางที่ 4  ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
(CustomerBehaviors / 
Competitors Factors) 

4 ผู้ปกครองนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพ 

1 ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งลูก
เรียนในโรงเรียนประจำอำเภอ
หรือโรงเรียนในอำเภอเมืองที่มี
ชื่อเสียง 

P:ด้านการเมืองและ
กฎหมาย   
  ( Political  and  
Legal  Factors)   

3 รัฐบาล กำหนดนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี และ 
โรงเรียนได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ.
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการเงินอุดหนุน
รายหัวที่เท่าเทียมส่งผลต่อการ
ขาดปัจจัยสนับสนุนนักเรียน
ด้อยโอกาสอย่างเพียงพอ
รวมถึงท้องถ่ินบางแห่งก็ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน 

E: ด้านเศรษฐกิจ       
(Economic 
 Factors )    

1 ภาวะเศรษฐกิจที่สงูข้ึน 
อัตราการว่างงานของ
ผู้ปกครองบางส่วนส่งผล
ให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
หารายได้ระหว่างเรียนให้ 

4 ภาวะเศรษฐกิจที่สงูข้ึน อัตรา
การว่างงานของผู้ปกครอง
บางส่วนไม่สามารถสนับสนุน
นักเรียนได้เท่าที่ควรและ
โรงเรียนไม่สามารถระดม
ทรัพยากรได้ตามเป้าหมาย
รวมถึง สพฐ. 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4  ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

E: ด้านเศรษฐกิจ       
(Economic 
 Factors )    

 นักเรียน  มีงบพัฒนาจัดสรรให้โรงเรียน
น้อย 

S: ด้านสังคม – 
วัฒนธรรม  
(Social – cultural 
Factors) 

4 สังคมไทยโดยภาพรวม
เป็นสังคมเกษตรและเห็น
คุณค่า ประโยชน์ของ
การศึกษาสง่ผลให้
สนับสนุนการศึกษาและ
ขยายผลการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 แนวโน้มประชากรวัยเรียน
ลดลงขนาดของโรงเรียนลดลง 

T: ด้านเทคโนโลยี 
(Technological  
Factors) 

3 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีส่งผลต่อการที่
หน่วยงานสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบรหิาร
จัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียน 

2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อพฤติกรรมนักเรียน 

ค่าเฉลี่ย 3.00  1.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
  

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน(-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S1:  ด้าน
โครงสร้าง  
(Structure) 

4 โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กำหนดพร้อมจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/สมรรถนะ 

1 โรงเรียนไม่สามารถจัดบุคลากร
ปฏิบัติการสอน ได้ครบ
เน่ืองจากมีบุคลากรไม่ครบตาม
กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

S2:  ด้านกลยุทธ์
ของหน่วยงาน  
(Strategy) 

3 โรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ    เป้าประสงค์  
 กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของและมี
การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมเน่ืองจาก
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

1 โรงเรียน ดำเนินการนำ 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
บุคคลบางบุคคลยังไม่มี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากการ
กำหนดตัวชี้วัดบุคคลยังไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

S3:  ด้านระบบใน 
การดำเนิน 
งานของหน่วยงาน 
(Systems) 

4 โรงเรียนมีกระบวนการภายในที่
มีประสิทธิภาพรองรับการ
กระจายอำนาจเน่ืองจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับมาตรฐาน
และระเบียบกฎหมายกำหนด 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

1 โรงเรียนมีกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ
เทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรเน่ืองจากขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 5 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 
สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน(-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S4 :   ด้านแบบ
แผนหรือ
พฤติกรรม ในการ
บริหารจัดการ 
(Style) 

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหาร
จัดการ ได้มีประสิทธิภาพปรับ
หน่วยงานตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองด้วยมีภาวะ
ผู้นำและบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถ 
บริหารจัดการโรงเรียนได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

S5: ด้านบุคลากร/
สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

3 บุคลากรในโรงเรียนจัดการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกำหนดมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เน่ืองจากโรงเรียนการศึกษา
บริหารบุคลากรได้มี
ประสิทธิภาพ 

2 บุคลากรบางส่วนในโรงเรียน     
ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนสูงกว่าร้อยละ 50 ใน
สาขาวิชาได้เน่ืองจากโรงเรียน
ขาดแคลนครูวิชา เอกใน
สาขาวิชา  

S6 : ด้านทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skills) 

2 1.บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียน
จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เน่ืองจากบุคลากรมคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพและจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง 

1 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เน่ืองจากขาดอัตรากำลังที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

S7: ด้านค่านิยม
ร่วมกันของ
สมาชิกใน 
หน่วยงาน  
(Shared Values) 

 
3 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมี
ค่านิยมในการทำงาน“มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้” เน่ืองจากมีกระบวนการ
จัดทำค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 

 
2 

บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่
ให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 3  1.29  

 
 
 



 
ตารางที่ 6 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการพิจารณาน้ำหนัก 

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors / Competitors Factors) 0.30 
P:ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political  and  Legal  Factors)   0.20 

E:ด้านเศรษฐกิจ ( Economic  Factors  )    0.15 

S:ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.20 
T:ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.15 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

 
ตารางที่ 7 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน   ผลการพิจารณาน้ำหนัก 
S1:ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 

S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) 0.12 

S3:ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Systems) 0.17 
S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ Style) 0.15 

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.15 

S6:ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 0.15 
S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values) 0.11 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

ตารางที่ 8 ตารางการสรุปผลการวิเคราะหส์ถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

 (1)รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

(2) 
น้ำหนัก 

(3)คะแนนเฉลี่ย (4)น้ำหนัก X คะแนนเฉลี่ย (5) 
สรุปผล โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : พฤติกรรมลูกค้า (Customer 
Behaviors/Competitors Factors) 

0.30 4 1 1.20 0.30 + 0.90 

P : การเมืองและกฎหมาย           
(Political and Legal Factors)   

0.20 3 1 0.60 0.20 + 0.40 

E : เศรษฐกิจ (Economic Factors)    0.15 1 4 0.15 0.60 -0.45 
S : สังคม – วัฒนธรรม 
(Social – cultural Factors) 

0.20 4 1 0.80 0.20 +0.60 

T : เทคโนโลยี  
(Technological  Factors) 

0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.20 -1.60  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก   + 0.80 



 
 
ตารางที่ 8  ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน   โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
 

 (6) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

(7) 
น้ำหนัก 

(8) 
คะแนนเฉลี่ย 

(9) 
คะแนนเฉลี่ย X 

น้ำหนัก 
(10) 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง  (Structure) 0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 
S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
(Strategy) 

0.12 3 1 0.46 0.12 +0.34 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Systems) 

0.17 4 1 0.68  0.17 +0.51 

S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

0.15 2 1 0.30 0.15 +0.15 

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
(Staff)ไ 

0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 

S6:ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
หน่วยงาน 

0.15 2 1 0.30 0.15 +0.15 

S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Value) 

0.11 3 2 0.33 0.22 +0.11 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน   3.12 1.26  

สรุปปัจจัยภายใน 0.93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ชมรมศิษย์เก่า 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- งานพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา     

  งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 

- งานทะเบยีนนกัเรียน จดัท า                  

  ส ามะโนผู้เรียน รับนกัเรียน - งานวดัผลประเมินผลและ     

   เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
- งานวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 

  งานพฒันาสื่อนวตักรรมและ 

   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานพฒันาระบบประกันคณุภาพ   

  ภายในสถานศึกษา 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
- งานประสานและพฒันาเครือขา่ย 

  การศึกษา 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน GPA 
- งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- งานประสานความร่วมมือในการพฒันา 

   วิชาการกับสถานศึกษาอื่น - งานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ  

   แก่ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและ 

   สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศึกษา - งานส่งเสริมประสานงานในระบบ  

   นอกระบบและตามอธัยาศยั 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ 

   รายงานผลการด าเนินงาน 

- งานส านกังานกลุ่ม 

- งานวางแผนอตัราก าลงัและ 

   ก าหนดต าแหน่ง 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 

   การปฏิบตัิราชการ - งานวินยัและการรักษาวินยั / 

  งานการพิจารณาออกจากราชการ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานพฒันาบุคลากร 
- งานประเมินผลการปฏิบตัิงานของ  

   บุคลากร - งานบ ารุงขวญัและส่งเสริมก าลงัใจ 
- งานทะเบยีนและสถิต ิ

- งานอาคารและสถานที ่

- งานสาธารณูปโภค 
- งานส่งเสริมสขุภาพบุคลากรใน 

  โรงเรียน 

- งานอนามยัโรงเรียน 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานจดับรรยากาศและสภาพ 

   แวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ - งานชุมชนสมัพนัธ์ 

- งานเวรยามและนกัการภารโรง 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานกิจกรรม 5 ส 
- งานสวสัดิการภายในโรงเรียน 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานจดัท าแผนงาน การเสนอขอ 

  งบประมาณ และการจดัสรร 

  งบประมาณ 

- งานระดมทรัพยากรและ 

   การลงทุน 

   เพื่อการศึกษา 

- งานตรวจสอบ ติดตาม        

   ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน   

    และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานธุรการ 

- งานจดัระบบบริหารและ 

   พฒันาองค์กร 

- งานบริหารการเงนิ 

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง

และ 

  ชมรมศิษย์เก่า 

 

- งานบริหารบญัช ี
- งานบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ 
- งานพฒันาระบบและ 

   เครือข่ายข้อมลู 

  สารสนเทศ 

- งานประสานราชการกับเขตพืน้ที่ 

  การศึกษาและหน่วยงานอืน่ 

- งานจดัระบบการควบคมุ 

   ในหนว่ยงาน 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ 

  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียน 

- งานกิจการนกัเรียน 

- งานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการและงานบุคคล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไปและงบประมาณ 



ส่วนที่ 3   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 
 
 
สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน  ด้วยระบบการบริหารการจัดการท่ี

เป็นเลิศ สร้างเสริมคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งสู่อาเซียน 
2. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะขีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการสอนโดยส่งเสริมเทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ การจัดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมีใน

การเรียนรู้และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมให้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและส่ิงแวดล้อม สร้าง

จิตสำนึกในความเป็นไทย ความเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นพลโลกท่ีดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ผู้เรียนมีได้รับโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : Vision 

 

พันธกิจ : Mission 

 

เป้ำประสงค์  Goal 

 



 
 
 
1. การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยี

เพื่อเป็นเครื่องมีในการเรียนรู้และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมให้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

และส่ิงแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ความเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นพลโลกท่ีดี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ    

4. การส่งเสริมและพัฒนารูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ  

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี              
และมีความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 



 
 

กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมี
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่านไม่ต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับเขตการศึกษา (ผลการสอบ PISA) 

1.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 จากฐานเดิมของโรงเรยีน  

1.4 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.5 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
1.6 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางปรากฏ

เป็นท่ีประจักษ์ในระดับเขตการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

2.1 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
2.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
2.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
3 ต่อปี 

3 ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 

3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ี
แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
3.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
 
 
 



ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ

พัฒนาช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือเทคโน โล
ยีท่ีเหมาะสม มีทักษะการวางแผน 
จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็น
ช่องทางสร้างอาชีพในระดับ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์และประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการ 
4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นำเสนอ 
เผยแพร่เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้าง สรรค์
งาน ท้ังด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการนำเสนอ ส่ือสารเผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือก
ในการวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและตาม
ต้องการของตนเองและสังคม 

5 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร
และการเรียนรู ้

5.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใชภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเครื่องมือในการเรียนรู ้
5.2 โรงเรียนจัดสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

6  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและทางจิต
ท่ีดีมีความพร้อมในการศึกษาต่อการ
ฝึกงานหรือการทำงาน 
 

6.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
6.3 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
6.4 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

7  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของ
สังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

7.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

7.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยเพื่อ
การพัฒนา 

7.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในด้านการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและการจัดการ
สร้างอาชีพ 



7.4 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์โลก 
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต  

7.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีสามารถวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และนโยบายสาธารณะ 

7.6  ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุมจัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การ
ปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

7.7 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 

7.8 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนจน

จบการศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
1.2 อัตราการออกกลางคันลดลง 
1.3 อัตราการเรียนต่อของผู้จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติดลดลง 
1.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัด 

2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
2.2 โรงเรียนมีแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการส่งเสริม 
      สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาเป็นรายบุคคล 
2.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ   
       การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี  และมีความ
รับผิดชอบ 
ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 
 

1.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

1.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน ส่ือนวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75   

1.4 ครูมีการตรวจสอบและการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.5 ครูได้รับการย่อมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

1.6 ครูทุกคนมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียน
การสอนท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย 

1.7 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในช้ัน
เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.8 ครูทุกคนนำเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

1.9 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการช้ันเรียน 
1.10 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าปีละ 40 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างมี

คุณภาพ 
 

1.1 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
1.2 ผู้บริหารมีประสบการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัด

การศึกษา 
1.3 โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม

เผยแพร่ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ\ 
1.4 โรงเรียนนำวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ใน

การบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
1.5 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งครบ

องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ 
1.6 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดีขึ้น

ไป 
1.7 โรงเรียนนิเทศ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าและให้ความ

ช่วยเหลือกิจกรรม โครงการต่างๆ  
1.8 โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 

ตามแนวทาง นโยบายทางการศึกษา 
2 โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ัง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

2.1 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ 

2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

2.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3 โรงเรียนพฒันาและจัดบริการแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ัวถึงและคุ้มค่า 

3.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ศูนย์วิทยบริการและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีทันสมัย มี
คุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้บริหารมีประสบการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 

3.2 โรงเรียนให้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
ปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและคุ้มค่า 

 
 
 
 



ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอก 

4.1 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของการประเมินภายใน อยู่ในระดับดีทุกตัวบ่งช้ี 

4.2 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของการประเมินภายนอก อยู่ในระดับดีทุกตัวบ่งช้ี 

4.3 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มี

สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาค
ส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

1.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาน
บัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.2 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการ
เรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

1.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถานบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

1.4 พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

1.5 พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ท่ี 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 

     โครงการ งานวิชาการ 
-กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
-กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ 
-กิจกรรมรับนักเรียน ม.1 ม.4 

-กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

-กิจกรรมค่าย นศท. 
-กิจกรรม PLC 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

-กิจกรรมทวิศึกษา 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
O-NET 

-กิจกรรมติวและสอบ O-NET 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-กิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ,ม.4 

-กิจกรรมนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น 

-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-กิจกรรมจัดสอนแทน 

-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

    - ภาษาไทย 41.37 42.61 43.88 45.19 46.54 

    - คณิตศาสตร์ 21.33 21.96 21.98 22.63 23.30 

    - วิทยาศาสตร์    29.11 29.98 30.87 31.79 32.74 

    - ภาษาอังกฤษ 26.30 27.08 27.89 28.72 29.65 

    - สังคมศึกษา      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      

    - ภาษาไทย 46.97 48.37 49.82 51.31 52.84 

    - คณิตศาสตร์ 16.83 17.33 17.84 18.37 18.92 

    - วิทยาศาสตร์    26.12 26.90 27.70 28.53 29.38 

    - ภาษาอังกฤษ 21.25 21.88 22.53 23.20 23.89 

    - สังคมศึกษา 27.73 28.56 29.41 30.29 31.19 

      

      

      



 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

  1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการอ่านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต
การศึกษา (ผลการสอบ PISA) 

     -ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

-พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 

-กิจกรรมยอดนักอ่าน 

-กิจกรรมวันคริสต์มาส 

-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

-กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

-กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา 

-กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี 
โครงการ พัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี อาสาพัฒนา 
นศท. 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 

โครงการ พัฒนาระบบ ICT 

-กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 
-กิจกรรมติดต้ัง บำรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน 
-กิจกรรมเวทีคนเก่งคนกล้า 

-กิจกรรมรายงานผลงานทางวิชาการ 

     - คณิตศาสตร์ - 50 51.50 53.04 53.63 

     - วิทยาศาสตร์    - 50 51.50 53.04 53.63 

     - ภาษาไทย (การอ่าน) - 50 51.50 53.04 53.63 

1.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 จากฐานเดิมของ
โรงเรียน  

 
90 

 
93 

 
96 

 
99 

 
100 

1.4 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 
75 

 
78 

 
81 

 
84 

 
87 

1.5 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 95 96 97 98 99 

1.6 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะ
ทางปรากฏเป็นที่ประจักษ์  ในระดับเขตการศึกษา ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

5 5 5 5 5 

 



 
 
 

 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2.1 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

75 78 81 84 87 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

-กิจกรรมทวิศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 

-กิจกรรมยอดนักอ่าน 

-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

2.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

75 78 81 84 87 

2.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

3 3 3 3 3 

3 ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเร่ิม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ 

3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

-กิจกรรมทวิศึกษา 

โครงการ พัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี อาสาพัฒนา 
นศท. 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 

โครงการ วันสำคัญทางศาสนา   
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 
 
 

3.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถใชค้วามคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

75 78 81 84 87 



 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมวนัปีใหม่ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมสภานักเรียน 

-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
4 ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบพัฒนา

ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้
เคร่ืองมือเทคโน โลยีที่เหมาะสม มีทักษะ
การวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้างอาชีพในระดับ
เศรษฐกิจยุคใหม ่

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ 
(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อตีความ สื่อสารและ
สร้างสรรค์ 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

-กิจกรรมทวิศึกษา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมวันปีใหม่ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมสภานักเรียน 

-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

โครงการ พัฒนาระบบ ICT 

-กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 
-กิจกรรมติดต้ัง บำรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
 
 

4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์
และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนำเทคโนโลยี
มาใช้ดำเนินการ 

100 100 100 100 100 

4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบ นำเสนอ เผยแพร่เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 

ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 

5 5 5 5 5 

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้าง สรรค์งาน ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการ
นำเสนอ สื่อสารเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานเพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

5 5 5 5 5 

4.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและ
ประเมินทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและตามต้องการของตนเองและสังคม 
 

80 83 86 89 92 



 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

5 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู้ 

5.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์        
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

20 21 22 23 24 โครงการ พัฒนาฝ่ายวิชาการ 

-พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

-อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายการสอน 
 5.2 โรงเรียนจัดสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 1 1 1 1 

6 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและทางจิตที่ดี 
มคีวามพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน
หรือการทำงาน 
 

6.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง 95 96 97 98 99 โครงการงานแนะแนว 

-กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

-กิจกรรมแนะแนวรายวัน 

 

6.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 95 96 97 98 99 

6.3 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

95 96 97 98 99 

6.4 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

95 96 97 98 99 

7 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

7.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความ
เป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองใน
วิถีประชาธิปไตย 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

-กิจกรรมทวิศึกษา 

โครงการ พัฒนาผู้เรียน 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี อาสาพัฒนา 
นศท. 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 

โครงการ วันสำคัญทางศาสนา   
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

7.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ 
สามารถวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ
ปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 

80 83 86 89 92 

7.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในด้าน
การจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทาง
สังคมและการจัดการสร้างอาชีพ 

100 100 100 100 100 



 
 

 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

  7.4 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความตระหนักรู้ใน
ภาวการณ์โลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต  

75 78 81 84 87 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมวันปีใหม่ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมสภานักเรียน 

-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

โครงการวันสำคัญสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
-กิจกรรมวันปิยมหาราช 

-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

7.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีสามารถวิเคราะห์
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

80 83 86 89 92 

7.6 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุมจัดการ
กับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ   

60 62 64 66 68 

7.7 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 

90 92 94 96 98 

7.8 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

65 68 71 74 77 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

กลกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนจนจบ
การศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
กำหนด ร้อยละ 100 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาหลักสูตร 

-ปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน 

โครงการ งานแนะแนว 
-กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

-กิจกรรมการแนะแนวรายวัน 

-กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ 
-กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
โครงการ พัฒนางานวัดผลประเมินผล 

-สอนซ่อม/เสริม 

-กิจกรรมเฝ้าระวัง 0, ร, มส. 
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 

-งานปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 

-การจัดหาทุนเพื่อการศึกษา 

-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 

-กิจกรรมต่อต้านและรณรงค์การป้องกันยาเสพติด  โรค
เอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

-กิจกรรมจัดซื้อยาห้องพยาบาล 

-กิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 

 

1.2 อัตราการออกกลางคันลดลง 3 2 1 1 0 

1.3 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  80 85 90 95 98 

1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพ
ติดลดลง 

10 5 2 1 0 

1.5 ร้อยละของนักเรียนที่ติดสารเสพติดเข้ารับการ
บำบัด 

- 50 80 100 100 



 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564  

2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบคุคล ให้ได้
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

65 67 69 71 73 โครงการ งานแนะแนว 
-กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

-กิจกรรมการแนะแนวรายวัน 

-กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ 
-กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 

-รายงานผลการจัดการศึกษาแสดงผลงานของกลุ่มสาระ 
-งานปฐมนิเทศ 

-งานปัจฉิมนิเทศ 

-การจัดหาทุนเพื่อการศึกษา 

-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

 2.2 โรงเรียนมีแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาเป็น
รายบุคคล 

90 93 96 99 100 

2.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียน 

ทุกคนให้ได้รับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่าง 
ต่อเน่ือง 

90 93 96 99 100 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบ 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชพี มีความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

1.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 

-กิจกรรมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา (ตามภาระงานขั้นต่ำ) 
-กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

-กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 

-กิจกรรมอบรมผู้บริหาร 

-กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

โครงการ โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SQIP 

-กิจกรรมโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง SQIP 
 

1.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 80 

80 83 86 89 92 

1.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อนวัตกรรม 
เอกสาร บทความ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
20   

- 20 21 22 23 

1.4 ครูมีการตรวจสอบและการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

1.5 ครูได้รับการย่อมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ
เป็นครูดีเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

5 5 5 5 5 

1.6 ครูทุกคนมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับ
เครือข่าย 

100 100 100 100 100 

1.7 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการ
สอนในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

100 100 100 100 100 

1.8 ครูทุกคนนำเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

100 100 100 100 100 

1.9 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 100 100 100 100 100 

1.10 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าปีละ 40 

ชั่วโมง 

100 100 100 100 100 



 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
                     
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1 โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 

1.1 ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ 

- 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 

-กิจกรรมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา (ตามภาระงานขั้นต่ำ) 
-กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

-กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 

-กิจกรรมอบรมผู้บริหาร 

-กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง 

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

-ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-จัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 

-กิจกรรมประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการ แผนงานและงบประมาณ 
-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน (Cash 

Flow)  
-กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 
-กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
-ส่งเสริมงานสาธารณูปโภค 

-กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการทางการศึกษา 

โครงการ จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง 
-ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 

โครงการ พัฒนาอาคารสถานท่ี  ภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้และ  

1.2 ผู้บริหารมีประสบการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการศึกษา 

- 100 100 100 100 

1.3 โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ และการ
สร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

- 80 83 86 89 

1.4 โรงเรียนนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practices) มาใชใ้นการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

100 100 100 100 100 

1.5 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวง ฯ 

100 100 100 100 100 

1.6โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ภายนอกระดับดีขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

1.7 โรงเรียนนิเทศ กำกับ ติดตามความก้าวหน้า
และให้ความช่วยเหลือกิจกรรม โครงการต่าง 

90 92 94 96 98 

1.8 โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง นโยบายทางการ
ศึกษา 

50 52 54 56 58 



 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564  

        งานบริการ 

-งานบริการ, -งานปรับภูมิทศัน์ 

โครงการ   พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 

-งานธุรการ  

-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและติดต่อกับเขต
พื้นที่การศึกษา 

2 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

2.1 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค  
และระดับประเทศ 

- 100 100 100 100 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 

-กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-อบรม ICT เพื่อชุมชน 

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 

-การเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

 2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากร ระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

- 100 100 100 100 

2.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 75 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- 75 77 79 81 



 
 

 
 

 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

3 
 
 

โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ใหม่ให้มีคณุภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 

3.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ศูนย์วิทยบริการและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ทันสมัย มคีุณภาพ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ผู้บริหารมีประสบการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษา 

85 88 91 94 97 โครงการ พัฒนาอาคารสถานท่ี  ภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้
และงานบริการ 

-งานอาคารและอุปกรณ์ 
โครงการ พัฒนางานห้องสมุด 

-จัดซื้อจัดหาหนังสือ วารสาร และ    หนังสือพิมพ์   คู่มือครู 

-การจัดบอร์ด และป้ายนิเทศ เพื่อการเรียนรู้ 

-จัดทำบัตรยืม – คืนหนังสือห้องสมุด 

-ซ่อมบำรุงหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด 

3.2 โรงเรียนให้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่าน ศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า 

85 88 91 94 97 

4 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอก 

4.1 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของการประเมินภายใน อยู่ใน
ระดับดีทุกตัวบ่งชี้ 

100 100 100 100 100 โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

-ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-จัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 

-เตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

4.2 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของการประเมินภายนอก อยู่ใน
ระดับดีทุกตัวบ่งชี้ 

80 82 84 86 88 

  4.3 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

80 82 84 86 88 

  4.4 ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

80 82 84 86 88 



 
 

กลยุทธ์ท่ี 6.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

ที่ 
 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

มาตรการดำเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 

1 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้ มี
สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็น
เครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

1.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแหลง่
เรียนรู้ในชุมชน สถานบัน และองค์กรต่างๆ ทุก
ภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

60 65 70 75 80 โครงการภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

-กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 

-กิจกรรมงานติดต่อเขตพื้นที่การศึกษา 

-ประชุมผู้ปกครองประจำแต่ละภาคเรียน 
 

1.2 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน 
ครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

60 65 70 75 80 

1.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถานบัน
อุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

60 65 70 75 80 

1.4 พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมคีวามมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

100 100 100 100 100 

1.5 พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ความ
ร่วมมือในบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
 
 



    

ส่วนที่  5   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำแผนปฏบิัติราชการลงสู่การปฏิบัติ 

 

1. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

        1.1  ความเช่ือมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา  เมื่อสำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดทำแผนปฎิบัติราชการ 4 ปีเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จะต้องทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป ี ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ท้ังนี้  รวมทั้งการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีท่ีครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด

ด้วย 

 

2.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

          2.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้เป็น ทิศทางในการ

นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มีดังนี้ 

                     2.1.1  การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด อันจะนำไปสู่การ

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

                     2.1.2  การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผล

ในช่วง   2 ปีแรกของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปี 2562  ท้ังนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง

ทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม (หากมีความ

จำเป็น) 

2.1.3 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เมื่อส้ินสุดปี 2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 4 ปี 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ท่ี  19 / 2561 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบติัราชการ 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

------------------------------------------------------------------------ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนด

กรอบเป้าหมายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประยุกต์แนวคิดหลักการบริหารแบบมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

  โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้นโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่การปฏิบัติจึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

  

 1. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร   ประธานกรรมการ 

2. นางปรีดา  ดำด้วงโรม   รองประธานกรรมการ 

 3. นางเนตรนภา   ปาละแม   รองประธานกรรมการ 

 4. นางมยุรา  แซ่ฉิ้น    กรรมการ 

5. นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู    กรรมการ 

 6. นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์   กรรมการ 

 7. นางสาวเณริยา  ต้นคลองจันทร์   กรรมการ 

 8. นายสุนทร  ปานเล็ก    กรรมการ 

 9. นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง   กรรมการ 

 10. นายอิมรอน  หลังปูเต๊ะ   กรรมการ 

 11. นางสาวจุฑารัตน์  เสมอักษร   กรรมการ 

 12. นายจตุภูมิ   มังคลัง    กรรมการ 

 13. นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา    กรรมการ 

 14. นายชัยยันต์  มีเดช    กรรมการ 



    

 15. นายโฆษิต  สามัคคีคารมย์   กรรมการ 

16.นางสาวนิภาพันธ์   ระวิวงศ์    กรรมการ 

 17. นางสุกัญญา   มีเดช    กรรมการ 

 18. นายสันติ   ศรีเพชร    กรรมการ 

  19.  นายสัมภาษณ์        พรหมรัตน์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

  20.  นายสิทธิพร  จรเอียด  กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา 

  21.  นายสานิตย์  ไชยกุล  กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา 

  22.  นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เพชร กรรมการและเลขานุการ 

 

   ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2561-2564 ) 

ของโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 

 

ส่ัง ณ วันท่ี 29 มกราคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

        (นาวสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


