
 



ก 
ค ำน ำ 

  
 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าตะโก
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เครือ่งมือก าหนดผลส าเร็จ  การด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน รองรับการกระจายอ านาจ
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แนวทางในการพัฒนาและบริหารงานให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปี 2563 – 2565 เป็น

กระบวนการวางแผนเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณตามแผน เพ่ือก าหนดจุดยืนของโรงเรียนด้วย
การระบุถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

2.  น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาจัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร 

3.  จัดท ากรอบกลยุทธ์ ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
การด าเนินงานทุกขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

คณะท างานของโรงเรียนจ านวน 3 ชุด  คือ 
ชุดที่ 1   คณะกรรรมการบริหาร   ทุกกลุ่มบริหารประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคและจัดวางทิศทาง ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ชุดที่ 2   คร ูทุกคนร่วมตรวจสอบ/ ทานร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

ชุดที่ 3   คณะท างานประกอบด้วยฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการบริหารทุกกลุ่มบริหารร่วมกัน
หลอมรวมและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว  ท าให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปี 2563 -2565 ( ระยะ 3 ปี ) ซึ่งประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 2   สถานภาพของโรงเรียน ผลการประเมินภายนอกรอบสาม การวิเคราะห์  จุดเด่น 

จุดควรพัฒนาและแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ส่วนที่ 3  การด าเนินงานของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 140 หมู่ที่ 13 ต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก                  
จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์   60160   โทรศัพท์   056-249419   โทรสาร  056-248561                               
e-mail  thatako @thatako.com  website   http://www.thatako.com     
http://www.thatako.ac.th  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่  23 เมษายน 2513  
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ข้อมูลทั่วไปมีดังนี้ 
1.1  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก ห่างจากท่ีท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคาประมาณ 1  กิโลเมตร ตั้งอยู่ นอกเขตเทศบาลต าบลท่าตะโก  
ห่างจากที่ท าการเทศบาลประมาณ  4  กิโลเมตร   ซึ่งอ าเภอท่าตะโกมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอหนองบัวและอ าเภอชุมแสง 
  ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอตากฟ้า 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอไพศาลี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอพยุหะคีรีและอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

มีเขตพ้ืนที่บริการคือทุกต าบลในเขตอ าเภอท่าตะโก ยกเว้นต าบลพนมรอก   ได้แก่  
ต าบลท่าตะโก  ต าบลดอนคา  ต าบลหัวถนน ต าบลท านบ  ต าบลหนองหลวง  ต าบลสายล าโพง   
ต าบลพนมเศษ  ต าบลวังใหญ่  ต าบลวังมหากร  

1.2   สภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับท่ีราบลุ่ม มีเนินเขาเตี้ย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป   

พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่บึงบอระเพ็ดทางทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินปนทราย ภูมิอากาศ
ทั่วไปแห้งแล้ง อากาศร้อน พ้ืนที่เหมาะกับการท าเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ มีการ
ท าประมงในเขตต าบลพนมเศษและต าบลวังมหากรบริเวณติดต่อบึงบอระเพ็ด  มีคลองน้ าธรรมชาติ
ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด  และคลองระบายน้ าที่สร้างขึ้นซึ่งบางแห่งใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล   
  สภาพภูมิอากาศ  มี 3 ฤดูคือ 
  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม 
  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม 

1.3  การปกครอง 
ในเขตอ าเภอท่าตะโกแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น เขตเทศบาล  1 เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล 10 แห่ง ได้แก่  เทศบาลต าบลท่าตะโก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  องค์การบริหารส่วนต าบลพนม
รอก  องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  องค์การบริหารส่วน

http://www.thatako.com/
http://www.thatako.ac.th/
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ต าบลสายล าโพง  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมหากร  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา  ชุมชนวัดสระโบสถ์  และชุมชนบ้านใหม่ในเขตเทศบาลต าบลท่าตะโก 
   1.4  ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้้า 
 อ าเภอท่าตะโกมีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ าที่รองรับน้ าที่ไหลมาจาก
ทิศเหนือจากเขตอ าเภอชุมแสง  ผ่านคลองบอนลงสู่บึงบอระเพ็ดที่ต าบลพนมเศษ  ทิศตะวันออกจาก
อ าเภอไพศาลี ผ่านคลองท่าตะโกลงสู่บึงบอระเพ็ดในเขตต าบลวังมหากร และผ่านคลองในเขตต าบล
ดอนคา ผ่านต าบลพนมรอกลงสู่บึงบอระเพ็ดในเขตต าบลพนมเศษ มีเนินเขาเตี้ย ๆ ในเขตต าบลท่า
ตะโก ต าบลดอนคา ต าบลท านบ  ต าบลหัวถนน ต าบลหนองหลวง ต าบลพนมรอกและต าบลพนมเศษ 
มีป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่รวกท่ีประชาชนได้เก็บผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายได้ในช่วง
ฤดฝูน   

1.5  ประชากร  สภาพทางเศรษฐกิจและชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว และรับจ้างทั่วไปในช่วงหลังจาก

ฤดูท านา ประชากรบางส่วนมักเดินทางไปท างานในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดในเขตอุตสาหกรรม    
มีฐานะยากจนถึงปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  45,000 บาท จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  4  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
คา  ชุมชนวัดสระโบสถ์  และชุมชนบ้านใหม่ในเขตเทศบาลต าบลท่าตะโก ซึ่งเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท 

1.6  เส้นทางคมนาคม 
 การเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงแผ่นดินถึงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็น
ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 

1.7  แหล่งท่องเที่ยว  พักผ่อน  
 บึงบอระเพ็ด ในเขตต าบลพนมเศษ และต าบลวังมหากร     

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (ในพระองค์)  บ้านเขาโคกเผ่น ในเขตต าบลท านบ 
1.8  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ งานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีออกพรรษามีการเทศน์มหาชาติ  ตักบาตรเทโวในวัดต่าง ๆ  
ในเขตต าบลวังมหากร  ต าบลหัวถนน  มีชุมชนไทยทรงด าซึ่งจัดงานประเพณีบุญก่ าฟ้าในวันเพ็ญเดือน
เก้า ที่วัดวังรอ เป็นประเพณีท่ีรู้จักโดยทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา   
นับถือศาสนา พุทธ 
 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
      2.1  ผู้บริหารโรงเรียน ชือ่ นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษา

มหาบัณฑิต ( กศ.ม. )  สาขา บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  28 ตุลาคม พ.ศ. 
2559  ถึงปัจจุบัน  (1 ก.ค. พ.ศ. 2563 ) เป็นเวลา  3  ปี   10  เดือน  

      2.2  รองผู้บริหาร   
  2.2.1  นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.) 

ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารทั่วไป/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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      2.3  ผู้ช่วยผู้บริหาร   
2.3.1  นายสุชาติ   โตสงคราม  ข้าราชการครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2.3.2  นางปิยะฐิฏาร์  ประพาไชยมงคล ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
  2.3.3  นางสาวปัทมา  แซ่กิม  ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์       

2.3.4  นายศักสิทธิ์  สุขนิ่ม  ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2.3.5  นางปภาวรา  เพ็ชร์อินทร์  ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 

2.3.6  นางลัดดา อัฒพุธ ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

      2.4  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ก าหนดโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มบริหาร 

ทั่วไป  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนแต่ละกลุ่มบริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมการ
บริหารงานโรงเรียน  ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ
งบประมาณและสินทรัพย์และการบริหารทั่วไป   มีคณะกรรมการบริหาร และจัดบุคลากรรับผิดชอบ   
แต่ละงานชัดเจน  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีองค์กรสนับสนุน เช่น ธนาคารสมอง มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนคา ฯลฯ 
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โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

ธนาคารสมอง 

มูลนิธิเพื่อการศึกษา 

ผู้อ้านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่า 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. ส านักงานฝ่าย 
2. งานคณะและระดับช้ัน 
3. งานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4. งานส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม 
5. งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
6. งานพัฒนาพฤติกรรมและ

ประสานผู้ปกครอง 
7. งานดูแลป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ 

1. งานส านักงานฝ่าย 
2. งานแผนงาน 
3. งานการเงินและบญัช ี
4. งานพัสดุและสินทรัพย ์
5. งานสารสนเทศและ

ประเมินผล 
6. งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. งานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม 
8. ศูนย์วิทยบริการ 

 

1. ส านักงานฝ่าย 
2. งานจัดระบบและพัฒนา

องค์กร 
3. วางแผนอัตราก าลัง 

บรรจุ แต่งตั้ง 
4. การแปลงต าแหน่งการย้าย 
        ออกจากราชการ 
5. ประเมินผลการปฎิบัติงาน

และเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การจัดระบบข้อมลู 

สารเทศและการจัดท า  
ทะเบียนประวัต ิ

      7.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

1. งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร 
2. คณะท างานเลขานุการกรรมการ

สถานศึกษา 
3. คณะกรรมการการส่งเสริม

สวัสดิการ 
4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
5. ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียน

การสอนภาษาจีน 
6. ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันท่ี 3-4 
 

1. ส านักงานฝ่าย 
2. งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
3. งานหลักสูตรและการสอน 
4. งานทะเบียนและวัดผล 
5. งานวิจัยและพัฒนา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

และบรหิารวิชาการ 
7. ศูนย์พัฒนาและ

ประสานงานวิชาการ 
8. ศูนย์วัฒนธรรม 
9. งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

1. ส านักงานฝ่าย 
2. งานธุรการ 
3. งานยานพาหนะ 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานธนาคารโรงเรียน 
6. งานบริการชุมชน 
7. งานอนามัยและโภชนาการ 
8. งานสวัสดิการโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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3.  ประวัติโดยย่อ  ค้าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
3.1 ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่   
23 เมษายน พ.ศ.2513  นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ แบบสหศึกษา  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสามัคยาราม เป็นอาคารเรียน
ชั่วคราว 
 ปี พ.ศ. 2514  ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดสามัคยาราม  ต าบลท่าตะโก มาอยู่ในที่ปัจจุบัน 
เลขที ่140 หมู่ 13  ต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก  ซึ่งมีพ้ืนที่จ านวน 101 ไร่  2 งาน 79  ตารางวา 
 ปีการศึกษา 2535 ได้รับคัดเลือกให้ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2539ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการปฏิรูปการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อ        
วันที่ 7  กรกฎาคม 2546 ท าให้โรงเรียนเปลี่ยนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ( สพท. นว. เขต 3 ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2547 ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                
( ERIC ) ของสพท.นว. เขต3  ใน 30 จังหวัดท่องเที่ยว 
 ปีการศึกษา 2548 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
 ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad  โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 3 
 ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนในฝัน  เขตตรวจราชการที่ 3    ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จังหวัดนครสวรรค์   และศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยการสนับสนุนของ Hanban แห่งกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มศว.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับดีเด่น การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทย 

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 
2555” 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้รับป้ายสนอง 
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พระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนผ่านการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร  

ขั้นที่ 1 ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับรางวัล IQA Award สถานศึกษาท่ีมีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคูณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับ  
ดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูง 10 อันดับแรกของระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต42 (Top Ten) 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ สร้างวินัย ใส่ใจขับข่ี 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

วิวิสัยทัศน์สัยทัศน์  
พัฒนาผู้เรียนให้  เก่ง  ดี  มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม พัฒนาผู้เรียนให้  เก่ง  ดี  มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม   ก้าวล้ าสู่สากล ก้าวล้ าสู่สากล     
ด ารงตนตามแนวพระราชด าริด ารงตนตามแนวพระราชด าริ  
ค้าขวัญค้าขวัญ  
ความรู้ ความรู้   คู่คุณธรรมคู่คุณธรรม  
  

ปรัชญาโรงเรียนปรัชญาโรงเรียน  
““  อุฎฐอุฎฐาาน   สพน   สพ..พสิทธิก พสิทธิก   ””    แปลว่าแปลว่า    ““  ความขยัน บันดาลได้ทุกสิ่งความขยัน บันดาลได้ทุกสิ่ง  ””  
  

สีประจ้าโรงเรียนสีประจ้าโรงเรียน  
น้ าเงิน น้ าเงิน ––  ขาวขาว  
  

พระพุทธรูปพระพุทธรูปประจ้าโรงเรียนประจ้าโรงเรียน  
พระศรีสิทธิมงคลอุดม  พิทยาคมสิขกิจ อัตถหิตประชากร สโมสรศิษยาจารย์พระศรีสิทธิมงคลอุดม  พิทยาคมสิขกิจ อัตถหิตประชากร สโมสรศิษยาจารย์       

พระผู้ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในอาณาบริเวณแห่งเขาพนมฉัตรพระผู้ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในอาณาบริเวณแห่งเขาพนมฉัตร   
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 

4.  ข้อมูลบุคลากร 
4.1  ข้อมูลครูและบุคลากร ( ข้อมูล  ณ วันที่ 18  กรกฏาคม  2563 ) 

- จ านวนผู้บริหาร                                2    คน 
- จ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปัจจุบัน       84   คน 
- จ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ         1   คน 
- จ านวนพนักงานราชการ         3   คน 
- จ านวนครูอัตราจ้าง          4   คน 

                - ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน                             1   คน 
- จ านวนลูกจ้างประจ า                  1   คน               

      - ลูกจ้างชั่วคราว        20   คน 
      รวม ครูและบุคลากรทั้งหมด               116   คน                             

 

4.2  ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 )  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราส่วนครู:นักเรียน   1: 21 
 

4.3  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมมีเนื้อที่  101-2-79  ไร่  (  แปลงที่  1  เนื้อที่  50  ไร่  และแปลงที่  2   
เนื้อท่ี  51-2-79  ไร่  ) 

1. อาคารเรียน ถาวร                          จ านวน  5  หลัง 
2. อาคารปฏิบัติการ (โรงฝึกงาน)                จ านวน  2  หลัง 
3. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเอนกประสงค์หอประชุม-โรงอาหาร)      จ านวน  1  หลัง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับ 
จ้านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

10 
10 
10 

152 
170 
175 

172 
205 
176 

324 
375 
351 

รวม ม.ต้น 30 497 553 1050 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 

ระดับ 
จ้านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.4 
ม.5 
ม.6 

7 
7 
7 

113 
92 
75 

165 
143 
124 

278 
235 
199 

รวม ม.ปลาย 21 280 432 712 
รวมทั้งสิ้น 51 777 985 1,762 
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4. ห้องน้ าแยกชาย-หญิง                           จ านวน  7  หลัง 
5. บ้านพักครู                                    จ านวน  9  หลัง 
6. บ้านพักภารโรง                                จ านวน  1   หลัง 
7. สนามบาสเกตบอล                          จ านวน  2  สนาม 
8. สนามฟุตบอล                           จ านวน  1  สนาม 
9.สนามวอลเลย์บอล                           จ านวน  2  สนาม 

 10.สนามตะกร้อ                                                                          จ านวน  1  สนาม  
 11อาคารประชาสัมพันธ์                                                                 จ านวน  1  หลัง 
 12.อาคารสวัสดิการ                 จ านวน  1  หลัง 
 13.อาคารพยาบาล                 จ านวน  1  หลัง 
 14.อาคารสหกรณ์ร้านค้า (ห้องเรียนภาษาเกาหลี)                          จ านวน  1  หลัง 

15.อาคารดนตรีไทย                 จ านวน  1  หลัง 
16.อาคารพฤกษศาสตร์         จ านวน  1  หลัง 

 
5. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

5.1 นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

5.2  นโยบายส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
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 ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สถานภาพ จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  สรุปได้ดังนี้  
 

1.1  โอกาส  
 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่
เห็นความส าคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเพ่ิมข้ึนทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ส่วนราชการและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ทรัพยากรทางการศึกษา และให้ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่ง  ท าให้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สามารถพัฒนาการจัดการศึกษา
และการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานระดับสูงให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
อาทิเช่น ในปีการศึกษา 2547 ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ERIC) ของ สพท. นว. เขต3 ใน 30 จังหวัดท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2548 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad  โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 3 และในปี
การศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียน
ในฝัน เขตตรวจราชการที่ 3 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการสนับสนุน
ของ Hanban แห่งกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นศูนย์สอบ HSK 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

1.2  อุปสรรค 
ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอท่าตะโกและใกล้เคียงค่อนข้างแห้งแล้งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร บางพ้ืนที่ประสบภาวะน้ าท่วม  ฝนแล้ง  เสียหายซ้ าซ้อน ฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ า  
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ าถึงปานกลาง ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ 
หรือจังหวัดในเขตอุตสาหกรรม  บางส่วนต้องออกไปประกอบอาชีพในแหล่งเกษตรกรรมไกลจากบ้าน
นักเรียนบางส่วนต้องอยู่ตามล าพังหรืออาศัยอยู่กับญาติ ท าให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการดูแลอบรมเลี้ยงดู 
และได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวไม่เพียงพอ และในสถานการณ์ปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ท าให้ผู้ปกครองไม่มีงานท า ขาดรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชน 
ทั้งด้านความประพฤติและการศึกษา จากสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้นักเรียนขาดแคลน 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล/แบบออนไลน์ 
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2. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สรุปได้ดังนี้ 
 

2.1 จุดแข็ง 
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารโดยยึดหลัก 

การมีส่วนร่วม สถานศึกษามีการปรับองค์กร โครงสร้างการบริหารชัดเจนรองรับการกระจายอ านาจ   
มีการวางระบบการบริหารอย่างเหมาะสม โปร่งใส  มีกิจกรรมบริการชุมชน และร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่า
เหมาะสมและสม่ าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูมปีระสบการณ์ใน
การสอน สอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในวิชาที่สอนและงาน
ส่งเสริมการเรียนการสอน รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร มีการพัฒนาการ
เรียนการสอน อบรมพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานการณ์ปกติ 
หรือในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพ
อย่างครบถ้วนทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา    

 

2.2  จุดอ่อน 
โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น ครูมีภาระในการดูแลนักเรียนจ านวนมาก   

มีภาระงานสอนมากรวมถึงงานพิเศษในส านักงานกลุ่มบริหารต่างๆ นักเรียนบางกลุ่มยังต้องการความ
ช่วยเหลือจากครูผู้สอนอยู่มากในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนรายบุคคล ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท าได้บางส่วนแต่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นักเรียนที่มีปัญหาขาดแคลน โรงเรียนได้พยายาม
ช่วยเหลือโดยจัดหาทุนการศึกษาให้ บางคนมีปัญหาครอบครัวต้องออกกลางคัน นอกจากนี้งบประมาณ 
ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล/การสอนออนไลน์ ยังขาด
แคลนไม่เพียงพอ 
  

3. ผลจากการประเมินคุณภาพรอบสาม 
 

 3.1 จุดเด่น 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีวินัยและความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่และผู้
มีพระคุณอย่างเหมาะสม รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
มีปฏิสัมพันธ์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู และผู้อื่น มีสุนทรียภาพในด้านดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ  
รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานและอาชีพสุจริต  

ครูทุกคนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและชุมชน แสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ ครูสอนตรงตามเอก / โท 

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา โดยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาครู  ผู้เรียน สื่อ เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม  ผู้บริหารได้รับการยอมรับและศรัทธา
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เรียน และชุมชน 
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 3.2 จดุที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วน ยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ความส าคัญในการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองยังมี
น้อย บางส่วนยังขาดการจดบันทึกข้อมูลหลังการอ่าน   

ครูบางส่วนยังจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน แต่การน าไปพัฒนายังขาดความชัดเจน 

สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแต่การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการยังไม่ครอบคลุม 3 ใน 4 ของตัวบ่งชี้
มาตรฐาน  

  

3.3 ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง  มีความสามารถทางวิชาการ  ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการท างาน

และมีคุณวุฒิความสามารถ  ชุมชนให้ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา  พร้อมให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่งสามารถจะพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.4  ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการฝึกงานอาชีพที่หลากหลายตามสภาพท้องถิ่นที่ผู้เรียนสามารถน าไป

ประกอบอาชีพ ถ้าไม่ได้เรียนต่อ 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้จากข่าวสารประจ าวัน เช่นจากโทรทัศน์ หรือ

หนังสือพิมพ์เพ่ือพัฒนาตนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ิมขึ้น 
 ด้านครู 

ครูบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากข้ึน  การวิจัยในชั้นเรียนควรเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
หรือแก้ปัญหาและควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รปูธรรม 
 ด้านผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรจัดโครงการ/ กิจกรม ในระดับแผนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยน ามาตรฐานการศึกษามาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
และตัวบ่งชี้ความส าเร็จและควรก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการให้ครอบคลุม 3 ใน 4 ของตัวบ่งชี้
มาตรฐานการด าเนินการที่เป็นระบบ ครบกระบวนการ PDCA 
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ส่วนที่ 3 
การด้าเนินงานของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ประจ้าปี 2563 – 2565 
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
พัฒนาผู้เรียนให้  เก่ง  ดี  มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม พัฒนาผู้เรียนให้  เก่ง  ดี  มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม   

ก้าวล้ าสู่สากล ด ารงตนตามแนวพระราชด าริก้าวล้ าสู่สากล ด ารงตนตามแนวพระราชด าริ  
ค้าขวัญค้าขวัญ  

ความรู้ คู่ความรู้ คู่คุณธรรมคุณธรรม  
  

ปรัชญาโรงเรียนปรัชญาโรงเรียน  
““  อุฎฐน   สพอุฎฐน   สพ ..พสิทธิก พสิทธิก   ””    แปลว่าแปลว่า    ““  ความขยัน บันดาลได้ทุกสิ่งความขยัน บันดาลได้ทุกสิ่ง  ””  

  

สีประจ้าโรงเรียนสีประจ้าโรงเรียน  
น้ าเงิน น้ าเงิน ––  ขาวขาว  

  

พระพุทธรูปประจ้าโรงเรียนพระพุทธรูปประจ้าโรงเรียน  
พระศรีสิทธิมงคลอุดม  พิทยาคมสิขกิจ อัตถหิตประชากร สโมสรศิษยาจารย์พระศรีสิทธิมงคลอุดม  พิทยาคมสิขกิจ อัตถหิตประชากร สโมสรศิษยาจารย์       

พระผู้ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้พระผู้ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้ งหลายในอาณาบริเวณแห่งเขาพนมฉัตรงหลายในอาณาบริเวณแห่งเขาพนมฉัตร  
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
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1.  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
 การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของชาติ ซึ่งควรมีทิศทางดังนี้ 
      1.   ด้านผู้เรียน 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การด ารงชีวิต 

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด  
รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรค  
 4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  
 5.  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 2   

6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
มีจิตสาธารณะ 
 7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
 

      2.  ด้านครู 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 2.  ครูผู้สอนต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ                 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ครจูัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด จัดการเรียนรู้            
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4.  ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”   
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 5.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย 
     3.  ด้านผู้บริหาร  
 1.  พัฒนาผู้บริหารให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีศักยภาพ                  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.  ผู้บริหาร มีความคิดเชิงกลยุทธ์ น าระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ให้ครบวงจรคุณภาพ 
โดยเหน็เป็นรูปธรรมชัดเจน  
 3.  เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกได้ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และสถานศึกษารายงานให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการพัฒนาสถานศึกษา 
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 4.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           5.  น าเทคโนโลยีดิจทิัล( Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
2.  พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการตามแนวพระราชด าริ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ 
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 
3.  เป้าประสงค์ 

1. นักเรียน  เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง มีทักษะชีวิต มีทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ครู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะวิชาชีพครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ 
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรียนรู้ 

3.  ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหาร 
แบบร่วมมือ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4.  สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ  
 
4.  ยุทธศาสตร์การด้าเนินงานของโรงเรียน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับองค์กร 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่   
 กลยุทธ์ที่   1  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการทีด่ี  คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  
          กลยุทธ์ที่   3  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ   มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่   4  ระดมสรรพก้าลัง  สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง  อันเกิดจากพลัง 
การมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กร  ประชาคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
 
5.  แผนพัฒนาโรงเรียน 
แผนงานหลักท่ี 1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ  
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
แผนงานหลักท่ี 2  แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนานักเรียนเฉพาะทาง 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนทางไกล/ 
               การสอนออนไลน์ 
แผนงานหลักท่ี 3  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
แผนงานหลักท่ี 4  แผนพัฒนาระบบความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2   การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
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6.  กรอบแผนกลยุทธ ์  แผนงาน  ผลผลิต 
แผนงานหลักที่ 1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.  เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
3.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ฝ่ายบริหาร 

2 สิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา 

1.  สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายและทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ เป็นไปตาม
หลัก New Normal และ Social Distancing 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
ทุกกลุ่มสาระฯ 
งานแนะแนว 

3 การบริหารจัดการ
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรครบ 8 กลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายบริหาร 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
ครูทุกกลุ่มสาระ
ฯ 
 

  

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการ
โดยใช้ ICT 

1.  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันใน
เรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหาร 
ทุกกลุ่มบริหาร 
ศูนย์วิทยบริการ 
งานสารสนเทศ 
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แผนงานหลักที่ 2  แผนพฒันาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

1.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
3.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 
4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์COVID-19 
 
 
 

ทุกกลุ่มบริหาร 
งานหลักสูตรและการ
สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)  
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา(ม.6), กลุ่มสาระหลัก 4 วิชา  
(ม.3) โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2 การพัฒนานักเรียน
ให้มทีักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม                  
คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 
2. ผู้เรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  รู้เท่า
ทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร 
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น 
รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้า
สังคม เรียนรู้วัฒนธรรม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2
.  

การพัฒนา
หลักสูตรและ
ประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในการ
สอนและการ
สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                  
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม  
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ 3    การพัฒนานักเรียนเฉพาะทาง 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนานักเรียน
ด้านศิลปะ 
นาฏศิลป์  ดนตรี 
กีฬา 
 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 
2. ผู้เรียนมีผลงานด้านศิลปะ นาฏศิลป์  ดนตรี 
กีฬา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
งานอนามัยฯ 

2 การพัฒนานักเรียน 
ด้านภาษา 

1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน+ 3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)           
อย่างน้อย 1 ภาษา 
2. ผู้เรียนมีผลงานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน+ 3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)    
         

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

3 การพัฒนานักเรียน
ด้านอาชีพ 
 
 
 

1.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 
4.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
5. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิตอาสา 
6. ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน  
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้แก ่
    6.1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    6.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
    6.3 มีงานท า-มีอาชีพ 
    6.4 เป็นพลเมืองที่ดี 
 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 
และทุกกลุ่มสาระฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
                ทางไกล/การสอนออนไลน์ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนา ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2.  ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy  
3.  สถานศึกษาใช้ STEM Education , DLTV 
    DEEP ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ศูนย์วิทยบริการ 
กลุ่มสาระฯ วิทย์และ
เทคโนโลยี 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ 
 
 
 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีวุฒิ/ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง และมีครูเพียงพอ 
3.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. ครูมกีารจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
5. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

 

ฝ่ายบริหาร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารบุคคล 
ครูทุกคน 
 
 
 
 
 

2 การพัฒนาการใช้
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
 

ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

3 
 

 

พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 3. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 

 

4  พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมการจัด
การศึกษา 
 
 

1.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด  
2. ครูมีการพัฒนาสื่อ และท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครสูามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานวิจัยและพัฒนา 
ครูทุกคน 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

การพัฒนาการใช้
ICT เพ่ือพัฒนา
ตนเองและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้  ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยแบบปกต ิและในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 
 

กลุม่บริหารวิชาการ 
ศูนย์วิทยบริการ 
ครูทุกคน 
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แผนงานหลักที่ 4  แผนพฒันาระบบความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนร่วม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์
ชุมชน 

1. สถานศึกษามกีารร่วมมือกันระหว่าง บ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
และร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

ฝ่ายบริหาร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

  

กลยุทธ์ที่ 2  การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1
. 

การใช้ ระบบ ICT 
เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์
ชุมชน 

1.  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชุมชน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
งานสารสนเทศ 
ศูนยว์ิทยบริการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม/ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563-2565 รายละเอียดประเด็นพิจารณา 
2563 2564 2565 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  

72.83 74.79 76.76  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน  จ านวน 6 
ประเด็นการพิจารณา  

68.29 70.23 72.17  

  1)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค้านวณ           

67.50 69.50 71.50  

   1.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ ์     
การประเมินของสถานศึกษา 

     1.2 นักเรียนร้อยละ  
 

75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

   1.3 นักเรียนร้อยละ   75.00 77.00 79.00 มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

   1.4 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

   1.5 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการคิดค านวณ          
อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

   1.6 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์        
ของสถานศึกษา  (หมายเหตุ ข้อ 1.6 
ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดสอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น จนี ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) 

  2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75.00 77.00 79.00  
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   2.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์     
อยู่ในระดับ ดี 

   2.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

   2.3 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ         
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด        
ในระดับดี 

  3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

68.75 70.75 72.75  

   3.1 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

   3.2 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได้ 

   3.3 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 สามารถสร้างนวัตกรรม 
   3.4 นักเรียนร้อยละ 65.00 67.00 69.00 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม

ไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
  4)  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70.00 72.00 74.00  

   4.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับ ดี 

   4.3 นักเรียนร้อยละ 60.00 62.00 64.00 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

51.00 52.63 54.25  

   5.1.1 นักเรียนร้อยละ   52.00 54.00 56.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
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   5.1.2 นักเรียนร้อยละ   40.00 41.00 42.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.3 นักเรียนร้อยละ   35.00 36.00 37.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.4 นักเรียนร้อยละ   53.00 55.00 57.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.5 นักเรียนร้อยละ   70.00 72.00 74.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.6 นักเรียนร้อยละ   68.00 70.00 72.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.7 นักเรียนร้อยละ   56.00 58.00 60.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.8 นักเรียนร้อยละ   34.00 35.00 36.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 
ขึ้นไป          

  6)  มีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

77.50 79.50 81.50  

   6.1 นักเรียนร้อยละ   80.00 82.00 84.00 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต้อ
งานอาชีพ 

   6.2 นักเรียน ร้อยละ   70.00 72.00 74.00 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

   6.3 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ   

80.00 82.00 84.00 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

   6.4 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ   

80.00 82.00 84.00 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ
อาชีพ 

 1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็น
การพิจารณา 

79.64 81.64 83.64  

  1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

80.00 82.00 84.00  

   1.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดี 

   1.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมี
จิตอาสา 
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   1.3 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

  2)  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

80.00 82.00 84.00  

   2.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และ
ท้องถิ่น 

   2.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 

   2.3 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

   2.4 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

   2.5 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80.00 82.00 84.00  

   3.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น ที่แตกต่าง 

   3.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด         
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

78.57 80.57 82.57  

   4.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   4.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ทุกข้อ 

      4.3 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ10 ประการ 
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   4.4 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุข ทุกชนิด 

   4.5 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง      
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

   4.6 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

   4.7 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับ ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา   

    

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

    

  2.1.1 สถานศึกษา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

    

  2.1.2 สถานศึกษา มีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา 
และประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศ  
ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  2.1.3 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุก
มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย     
ในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

  2.1.4 สถานศึกษาจัดท า
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน       
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

    

 2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จไว้ 

    

  2.2.1 สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 

    

  2.2.2 สถานศึกษามีและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียน
และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.2.3 สถานศึกษามี
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่
หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

    

  2.2.4 สถานศึกษาก าหนด
วิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ
ที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา และด าเนินการ       
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริม การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    

2.2.5 สถานศึกษา มีแผนการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด   
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของทุกโครงการ       
และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
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  2.2.6 สถานศึกษามีการ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและ 
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัด 

    

  2.2.7 สถานศึกษาเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมี
ระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 

    

  2.2.8 สถานศึกษา มีระบบ 
การนิเทศภายในของสถานศึกษา 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

    

  2.2.9 สถานศึกษาก าหนด
บทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท 
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน  
มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
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  2.2.10 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วน 
ในทกุโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม 

    

  2.2.11 สถานศึกษา มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ
การด าเนินงาน 

    

  2.2.12 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่าง
เป็นระบบ 
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  2.2.13 สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคล และระดับสถานศึกษาที่แสดงผล
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม        
และมีการจัดท ารายงานตามหลัก
วิชาการ เป็นปัจจุบัน 

    

  2.2.14 สถานศึกษา มีการ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี และน าผลการติดตามตรวจสอบไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   

    

  2.2.15 สถานศึกษามีการ
วางแผนและก าหนดกรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐาน
และทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

    

  2.2.16 สถานศึกษาจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และการประเมินการประเมิน 
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แบบองค์รวม (Holistic rubrics)  
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(Expert judgment) การประเมิน 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence 
based assessment) โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

    

  2.2.17 สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงาน
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ
อย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    

  2.2.18 สถานศึกษามีการ
เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
พร้อมกับน าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
จากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้
ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

    

  2.2.19 สถานศึกษามีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนัก 
ในความส าคัญ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
ในการท างานปกต ิของสถานศึกษา 
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  2.2.20 สถานศึกษามีการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ  
ของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ  
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

    

  2.2.21 สถานศึกษา มีการ
เตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม 
น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

    

 2.3  มีการด้าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

    

  2.3.1 สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

    

  2.3.2 สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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  2.3.3 สถานศึกษามี
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  
กลุ่มสาระ 

    

 2.4  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

    

  2.4.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง 

    

  2.4.2 ครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน 
และครูในระดับชั้น มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการ
ท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
10 ครั้ง 

    

  2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

    

 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    

  2.5.1 ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

  2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

    

 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

    

  2.6.1 สถานศึกษามีระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563-2565 รายละเอียดประเด็นพิจารณา 
2563 2564 2565 

  2.6.2 สถานศึกษามีแผน
ในการพัฒนาระบบและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 5  
ประเด็นการพิจารณา   

75.00 77.00 79.00  

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75.00 77.00 79.00  

   3.1.1 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   3.1.2 ครูร้อยละ   75.00 77.00 79.00 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

  3.1.2 ครูร้อยละ   75.00 77.00 79.00 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

75.00 77.00 79.00  

  3.2.1 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

  3.2.2  ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้   
มี application     

  3.2.3 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563-2565 รายละเอียดประเด็นพิจารณา 
2563 2564 2565 

  3.2.4  ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล      

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

75.00 77.00 79.00  

  3.3.1 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 

 3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

75.00 77.00 79.00  

  3.4.1 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  3.4.2 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75.00 77.00 79.00  

  3.5.1 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
บทน้า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐมาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
  อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี รอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 
  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตริ และคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 
  ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล า ให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) 
  ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าหมาย 
  ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๔. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา      
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มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน      
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ 
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ     
มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี      
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 
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ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมประสิทธิภาพ 
  7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชีวั้ด 
  1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 
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ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ 
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
การลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา 
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
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  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ 
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 
  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ 
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ 
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก 
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้
มี 
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม 
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ 
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ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับ 
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4. นักเรยีนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ 
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ 
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODEและ Paper less 
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ 
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรยีนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้ 
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 
  2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี 
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 
  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
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หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
  4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
  7. สถานศกึษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบ ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส้านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต42 
กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 
  2. ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาส 
ในการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจดัการเรยีนการสอน 
อย่างมปีระสิทธิภาพมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จดัการศึกษา 
นโยบาย 
  1. การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
  2. การจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศกึษา 
  5. การจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กรอบกลยุทธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ระยะ 3  ปี ( 2563 -2565) 
 
แผนงานหลักท่ี 1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ  
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
แผนงานหลักท่ี 2  แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนานักเรียนเฉพาะทาง 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนทางไกล/ การสอนออนไลน์ 
แผนงานหลักท่ี 3  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
แผนงานหลักท่ี 4  แผนพัฒนาระบบความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2   การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
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แผนงานหลักท่ี 1  แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ  บริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 
1. การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.  เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
3.  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 

1.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและระบบบริหารที่มีความ
คล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม
และทันต่อการใช้งาน  มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน
และการพัฒนาผู้เรียน 
2.   มีการกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา มีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา ให้ความมีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล     

2. สิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา 

1. สถานศึกษามีคุณภาพ 
และมีมาตรฐาน 
2.  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เต็ม
ตามศักยภาพ  เป็นไปตาม
หลัก New Normal และ 
Social Distancing 

1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
2.  มีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
แนะแนวที่เข้มแข็ง มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียนทุกด้าน 
3. มีฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนเพ่ือได้รับการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

3. การบริหารจัดการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรครบ 8 กลุ่มสาระฯ 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
2. มีหลักสูตรครบ 8 กลุ่ม
สาระฯ 
2.  สถานศึกษามีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าสู่ระบบการ
บริหารงาน  

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

 

กลยุทธ์ที่  2  
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ  
เพื่อการบริหารและจัด
การศึกษา 
1. การบริหารจัดการ
โดยใช้ ICT 

1.  การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
2.  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน
ในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูล
ข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  

1.  สถานศึกษามีระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบครอบคลุมและ 
ทันต่อการใช้งาน โดยใช้ ICT 
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการ
จัดการใช้ระบบ mail- 
electronic , e-office 
Line , Facebook และ
แพลตฟอร์ม ต่างๆ มาบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

 ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ในสถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ไวรัส COVID-19 
2. มีการประชุม นิเทศ 
ติดตาม ด้วยระบบทางไกล/
ออนไลน์ 
3. สถานศึกษามีรูปแบบการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป 
( New Normal และ Social 
Distancing ) 
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แผนงานหลักท่ี 2  แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
2.  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)  
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา(ม.6), 
กลุ่มสาระหลัก 4 วิชา  (ม.3) 
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

1.  ทุกกลุ่มสาระฯ มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2.  ทุกกลุ่มสาระฯ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติของโรงเรียนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3.  ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน 
หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
4.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
5.  ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และการ
สื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ  51  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ 
-ผู้เรียนร้อยละ  50  มี
คะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทาง
การศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-ผู้เรียน ร้อยละ 67.50
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
-ผู้เรียนร้อยละ 70    
มีความ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการสื่อสาร 

เชิงปริมาณ  
-ผู้เรียนร้อยละ  52.63  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ 
-ผู้เรียนร้อยละ  53  มี
คะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทาง
การศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-ผู้เรียน ร้อยละ 69.50
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
-ผู้เรียนร้อยละ 72    
มีความ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการสื่อสาร 
 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ  54.25  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ 
-ผู้เรียนร้อยละ  56  มี
คะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบทาง
การศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-ผู้เรียน ร้อยละ 71.50
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
-ผู้เรียนร้อยละ 74    
มีความ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการสื่อสาร 
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   เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์อยู่ 
ระดับปานกลาง 
-ผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
อยู่ใน 
ระดับ ปานกลาง 
-ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ ระดับ ปาน
กลาง 
-ผู้เรียนมีความ 
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และ
การสื่อสาร ระดับ ดี 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์อยู่ 
ระดับปานกลาง 
-ผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
อยู่ใน 
ระดับ ปานกลาง 
-ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ ระดับ ปาน
กลาง 
-ผู้เรียนมีความ 
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และ
การสื่อสาร ระดับ ดี 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์อยู่ 
ระดับปานกลาง 
-ผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
อยู่ใน 
ระดับ ปานกลาง 
-ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ ระดับ ดี 
-ผู้เรียนมีความ 
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และ
การสื่อสาร ระดับ ดี 
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2. การพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม               
คิดสร้างสรรค์  ใส่ใจ
นวัตกรรม มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็ม
ใจร่วมมือ 
2. ผู้เรียนมีทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาด
สื่อสาร 
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ
อาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จัก
ปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่  ใส่ใจ
ดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม 
เรียนรู้วัฒนธรรม 
 

1. ผู้เรียนผ่านการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน อยู่ใน 
ระดับดี 
2. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม/มีผลงาน มีการ
น าไปใช้และเผยแพร่ 
3. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
4. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
5. ยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง หลากหลาย 
6. มีสุขภาวะทางร่างกายและ
และลักษณะจิตสังคม เป็น
ปกติ ทั้งในสถานการณ์ปกติ 
และในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 75 /ระดับ
ดี มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา  
 
ผู้เรียนร้อยละ 68.75 /
ระดับปานกลาง           
มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 70 /ระดับ
ดี มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา 
ผู้เรียนร้อยละ 77.50 /
ระดับดี มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 80 /ระดับ 
ดีเลิศ มีคุณลักษณะ      
ตามเกณฑ์การพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 78.57 /
ระดับดี  มีคุณลักษณะ      
ตามประเด็นพิจารณา  

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 77 /ระดับดี 
มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา 
 
ผู้เรียนร้อยละ 70.75 /
ระดับดี มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา  
 
ผู้เรียนร้อยละ 72 /ระดับดี 
มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 79.50 /
ระดับดี มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา   
ผู้เรียนร้อยละ 82 /ระดับ 
ดีเลิศ มีคุณลักษณะ      
ตามเกณฑ์การพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 80.57 /
ระดับดเีลิศ  มีคุณลักษณะ      
ตามประเด็นพิจารณา  

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 79 /ระดับดี 
มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา  
 
ผู้เรียนร้อยละ 72.75 /
ระดับดี มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา  
 
ผู้เรียนร้อยละ 74 /ระดับดี 
มีคุณลักษณะ ตาม
ประเด็นพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ81.50 /
ระดับดี มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 84 /ระดับ 
ดีเลิศ มีคุณลักษณะ      
ตามเกณฑ์การพิจารณา  
ผู้เรียนร้อยละ 82.57 /
ระดับดเีลิศ  มีคุณลักษณะ      
ตามประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ที่  2   
การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
1. การพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและจัดกระ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
3.  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 
4.  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รวมทั้งการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ ใน
สถานการณ์ COVID-19 
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่นมีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯ และมีการพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ 
3. มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู้เรียน  มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้  และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้   
มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
4. มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 
 
 
  

มีการปฏิบัติ
ตามประเด็น
พิจารณา 

มีการปฏิบัติ
ตามประเด็น
พิจารณา 
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  5. สถานศึกษามีการจัดและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง
และท่ัวถึง  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษและ 
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีงาม  มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
และกีฬา/นันทนาการ   มีการจัด
กิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา
ไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 
 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 

 

 
 
 
 

 



56 
 

กลยุทธ์ ผลผลิต       ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 หมายเหตุ 

2.  การพัฒนา 
หลักสูตรและประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
/  สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในการสอนและ
การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

1. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
มีการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้                  
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่นมีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ  มีการส่งเสริม
ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน   
2. มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน 
การสอน   
4. มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 
 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ที่ 3 
การพัฒนานักเรียน
เฉพาะทาง 
1. การพัฒนานักเรียน
ด้านศิลปะ นาฏศิลป์  
ดนตรี   กีฬา 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
2. ผู้เรียนมีผลงานด้านศิลปะ 
นาฏศิลป์  ดนตรี กีฬา 

1. มีสุขภาวะทางร่างกายและและ
ลักษณะจิตสังคม เป็นปกติ ทั้งใน
สถานการณ์ปกติ และใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 
2.  ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพอนามัย
ส่วนบุคคล มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  ป้องกันตนเอง
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัยและ
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  มี
ความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู และ
ผู้อื่น  
3.  ผู้เรียนร่วมกิจกรรม  และมี
ผลงานด้านศิลปะ  ด้านดนตรี/
นาฏศิลป์  และด้านกีฬา/
นันทนาการ    

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา 
ร้อยละ 78.57/
ระดับด ี 
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา 
ร้อยละ 80.57/
ระดับดีเลิศ  
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา 
ร้อยละ 82.57/
ระดับดเีลิศ  
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2. การพัฒนานักเรียน 
ด้านภาษา 

1. ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน+3 (จีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น) อย่างน้อย 1 
ภาษา 
2. ผู้เรียนมีผลงานด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน+ 3 (จีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น)    

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ/
ภาษาต่างประเทศที่ 2/ภาษาอาเซียน  
2. ผู้เรียนมีผลงานจากการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศที่ 2/
ภาษาอาเซียน  
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา 
ร้อยละ 60/ระดับ 
ปานกลาง 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ 62/ระดับ
ปานกลาง 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ   
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา 
ร้อยละ 64/ระดับ
ปานกลาง  

 

 3.  การพัฒนานักเรียน
ด้านอาชีพ 
 

1.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต     
มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 

1.  ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
ท างานให้ส าเร็จ  เพียรพยายาม  
 ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบใน
การท างาน  ท างานอย่างมีความสุข  
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้     
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2 นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 มีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/ มี
ความพร้อมในการท างาน ประกอบ
อาชีพ 

เชิงปริมาณ /เชิง
คุณภาพ  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 
77.50/ ระดับดี  
 
 

เชิงปริมาณ /เชิง
คุณภาพ  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ 79.50/ ระดับ
ดี  
 
 

เชิงปริมาณ /เชิง
คุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 
81.50/ ระดับดี
เลิศ  
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กลยุทธ์ที่  4  
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1. การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 
4.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 
5. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
6. ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน  
ตามพระบรมราโชบาย        
ด้านการศึกษาของในหลวง
รชักาลที่ 10 ได้แก่ 
    6.1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
    6.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มี
คุณธรรม 
    6.3 มีงานท า-มีอาชีพ 
    6.4 เป็นพลเมืองที่ดี 

1.ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความ
เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ประหยัดรู้จัก  
และใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ภูมิใจในความ
เป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนได้รับความรู้/เข้าใจพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 
 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 
79.64/ ระดับดี  
 
 
 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 
81.64/ ระดับดี
เลิศ 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 
83.64/ ระดับดี
เลิศ 
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กลยุทธ์ที่ 5   
 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล/ การสอน
ออนไลน์ 
1. การพัฒนา เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล/ออนไลน์ 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
2.  ผู้เรียนมีทักษะด้าน 
Digital Literacy  
3.  สถานศึกษาใช้ STEM 
Education , DLTV, DEEP 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผู้เรียนรู้  เข้าใจสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูมีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล โดยใช้สื่อเทคโนโลยี          
และมีการนิเทศการสอน 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 70/ระดับดี 
ครู มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 75/ระดับดี 
 
 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 72/ระดับดี 
ครู มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 77/ระดับดี 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ / 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ตามประเดน็
พิจารณา         
ร้อยละ 74/ระดับดี 
ครู มีคุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 79/ระดับดี 
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กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาผู้บริหาร
และครูมืออาชีพ 
1. การพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
2.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีวุฒิ/ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง และมีครูเพียงพอ 
3.  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
โดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4. ครูมกีารจัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

1.  ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  มีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ  มีการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจ 
2. ครูมีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
3. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
4. ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 75 /ระดับดี 
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 77/ระดับดี 
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 79 /ระดับดี 
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 ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
5. ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก   
มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
6. ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิเทศ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
6. มีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล 
 

 

    

2. การพัฒนาการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2. ครูมีความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
2. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล 
3. มีการนิเทศในการจัดการเรียน
การสอนทางไกล 

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 75 /ระดับดี 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครมีู
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา  ร้อยละ 77 
/ระดับดี 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อยละ 79 
/ระดับดี 
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3. พัฒนาการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

1. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณา
การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
2. ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3. ครูมีการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกต ิ
และในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19  
 
 

ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน  และอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน  มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 75 /
ระดับดี 
 
 
 

เชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อย
ละ 77 /ระดับ
ดี 

 

เชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา ร้อย
ละ 79 /ระดับ
ดี 
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4. การพัฒนา 
การวิจัย และ
นวัตกรรมการจัด
การศึกษา  

1. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ พัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด  
2. ครูมีการพัฒนาสื่อ และ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครสูามารถใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน มีการ
ประเมินผลการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน   
มีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 75 /ระดบัดี 
 
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็นพิจารณา         
ร้อยละ 77 /ระดับดี 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 79 /ระดับ
ดี 
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กลยุทธ์ที่ 2   การ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการใช้  
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
1. การพัฒนา 
การใช้ ICT เพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

1.  ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ใช้  ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ ประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
แบบปกติ 
และในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส  COVID-19 
 
 

ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียน  และอิงพัฒนาการของผู้เรียน   
มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีผลงาน
การผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 75 / 
ระดับดี 
 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 77 / 
ระดับดี 
 

เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ  
ผู้บริหาร/ครูมี
คุณลักษณะ 
ตามประเด็น
พิจารณา         
ร้อยละ 79 /
ระดับดี 
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กลยุทธ์ที่  1    
การพัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์ชุมชน
และผู้มีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
1. การพัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์ชุมชน 

1.  สถานศึกษามีการ
ร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน  องค์กรทาง
ศาสนา  สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 2.  สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น 
 

1. สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  
สนับสนุนให้แหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาและ
ชุมชน  เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท า
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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กลยุทธ์ที่ 2   
การใช้ระบบ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ชุมชน 
1. การใช้ ระบบ ICT 
เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ชุมชน 

1.  มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
2.  มีการสื่อสาร 
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชุมชน  

1. สถานศึกษามีการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  
สนับสนุนให้แหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาและ
ชุมชน  เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท า
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการ
สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล
และเป็นแหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา 
 

มีการปฏิบัติตาม
ประเด็นพิจารณา 
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ส่วนที่  5 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 
องค์กรหรือภาคีร่วมงาน 
 ผลส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม  
ขึ้นอยู่กับองค์กรหรือภำคีร่วมงำนต่ำงๆ ที่จะเป็นกลไก ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนให้
บรรลุผลส ำเร็จและสนองนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
 บทบำท  หน้ำที่  และภำรกิจ  ขององค์กรหรือภำคีร่วมงำนต่ำงๆ ก ำหนดไว้พอสังเขปดังนี้ 

1.  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ  มีหน้ำที่หลักใน
กำรสนับสนุน  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน  มีภำรกิจส ำคัญดังนี้ 

 (1) ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย  จัดท ำและพัฒนำระบบสำรสนเทศ  วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนกำรก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำน 

 (2) บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
(3) ประสำนกำรระดมทรัพยำกร  เพื่อกำรศึกษำรวมทั้งควบคุมดูแล  กำรเงิน  พัสดุ  

สถำนที่  และทรัพย์สินอื่นของสถำนศึกษำ 
  (4) ด ำเนินงำน และประสำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 

มีควำมก้ำวหน้ำ 
(5) ส่งเสริมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำพัฒนำระบบ 

ประชำสัมพันธ์ 
(6) ประสำนเครือข่ำย  ผู้เชี่ยวชำญ  หน่วยงำน  องค์กร และชุมชนในกำรพัฒนำและ 

สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่เชื่อมโยงผู้เรียนไปสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงและ
ส่งเสริม  อนุรักษ์  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย 

2.  คณะกรรมการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วยคณะครูใน  8  กลุ่มสำระ     
กำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นคณะท ำงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อน       
กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภำพ  มีภำรกิจส ำคัญดังนี้ 
        2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  เป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมและ
กระบวนกำรเรียนรู้แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอน  ท ำหน้ำที่สอนในรำยวิชำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่สอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร
จัดท ำสื่อพร้อมทัง้กำรวัดและกำรประเมิน 
  (2)  ริเริ่มจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนใหม่ๆ ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล/สอนออนไลน์  
  (3)  ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  ให้ค ำแนะน ำเป็นที่ปรึกษำ
ทำงด้ำนวิชำกำรแก่นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
  (4)  ศึกษำค้นคว้ำ พัฒนำตนเอง ตลอดเวลำ  
  (5)  นิเทศหรือช่วยนิเทศงำนวิชำกำรในวิชำที่รับผิดชอบแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ 
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  (6)  รับผิดชอบปกครองดูแลควำมประพฤติ  กำรรักษำวินัย  ดูแลสุขภำพและกำรศึกษำ 
เล่ำเรียนของนักเรียนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีสุขภำวะกำย และจิตที่สมบูรณ์ 
  (7)  รักษำวินัย  จรรยำบรรณ  และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกรและนักเรียน 
        2.2  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วยคณะท ำงำนที่มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มีภำรกิจส ำคัญดังนี้ 
  (1)  รวบรวม  คัดสรร  และเผยแพร่ผลงำน  นวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมแนะแนวที่หลำกหลำย  เป็นตัวอย่ำงให้ครูและสถำนศึกษำได้เลือกและน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรม 
  (2)   ศึกษำ  พัฒนำ  และน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกิจกรรมนักเรียนตำมควำมถนัด   
ควำมสนใจ  และควำมต้องกำรของนักเรียน  เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้  ทักษะกระบวนกำรที่ส ำคัญ  
และปลูกฝัง  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ต่อสังคม 
  (3)    ศึกษำ  พัฒนำ  และน ำเสนอรูปแบบ  วิธีกำรจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลำกหลำยเป็น
ระบบ  และเอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพ  และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของนักเรียนสอดคล้องกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (4)  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  องค์กร  ในชุมชนในกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  (1)  ก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ 
  (2)  ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
  (3)   ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำสำระหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  (4)  ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนของสถำนศึกษำ 
  (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริกำร  ได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง
มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
  (6)  ส่งเสริมให้มีกำรพิทักษ์สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิกำร  เด็กด้อยโอกำสและเด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
  (7)  เสนอแนวทำงและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร  ด้ำนงบประมำณ  ด้ำน
กำรบริหำรบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
  (8)  ส่งเสริมให้มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  ตลอดจนวิทยำกรภำยนอก  และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำน  รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ 
  (9)  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำ  และชุมชน  ตลอดจนประสำนงำนกับ
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกรของชุมชนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  (10)  ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำก่อนเสนอต่อ
สำธำรณชน 

4.  นักเรียน  มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติตนตำมระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
  (2)  ศึกษำเล่ำเรียนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร  มำโรงเรียนและเข้ำเรียนให้ทันเวลำ 
  (3)  รักษำควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  มีควำมสุภำพ  มีน้ ำใจต่อเพ่ือนนักเรียนและมีสัมมำ
คำรวะต่อผู้อำวุโส 
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(4)  ร่วมรับผิดชอบในกำรรักษำสำธำรณสมบัติของโรงเรียน  และช่วยกันรักษำควำม 
สะอำดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

(5)  รักษำสุขภำพอนำมัยของตนเองให้แข็งแรง  สมบูรณ์  มีจิตใจร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
(6)  ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว  และหมู่คณะและส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 
(7)  ต้องมีควำมศรัทธำในระบอบประชำธิปไตย  เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน   

ชุมชนและประเทศชำติ 
5.  ผู้ปกครอง  มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 

  (1)  ศึกษำท ำควำมเข้ำใจในระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
  (2)  ให้ควำมร่วมมือสนับสนุน  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนและกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
  (3)  อบรมส่งเสริมบุตรหลำนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  และปฏิบัติตำมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
  (4)  สนับสนุนดูแลนักเรียนในปกครองให้ศึกษำเล่ำเรียนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
  (5)  ให้ควำมร่วมมือและติดต่อกับทำงโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ให้ค ำแนะน ำหรือ
ข้อเสนอแนะแก่ทำงโรงเรียน  ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 6 
การก ากับติดตาม  ประเมนิผล  ตรวจสอบและรายงาน 

  
   แผนปฏิบัติการก ากับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน   

กิจกรรม ผลที่ได้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.  โรงเรียนแต่งตั้งคณะ                  
กรรมกำรก ำกับติดตำม
ประเมินผล 
 
 
2.  ประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง   
 
3.  ผู้รับผิดชอบ  ปฏิบัติ  
ก ำกับติดตำมและรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนภำคเรียนละ
ครัง้ 
4.  รวบรวมข้อมูลจำก
ผู้รับผิดชอบ  รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 
 
5.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
6.  จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเสนอ 

ได้คณะกรรมกำร  ก ำกับติดตำม
ประเมินผลที่ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและ
คณะท ำงำน  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำมประเมินผล             
   
ได้ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้งบประมำณ 
 
 
 
ได้ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้งบประมำณ 
 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรหรือภำคี
ร่วมงำน 
 
ได้ผลกำรประเมินโครงกำรตำมแผน 

มิถุนำยน  2563 
 
 
 
 
กรกฏำคม  2563 
 
 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
มีนำคม  2564 

ผู้บริหำร 
 
 
 
 
กรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ 
 
ผู้รับผิดชอบแผนงำน
โครงกำร 
 
 
 
คณะกรรมกำร  
ก ำกับติดตำม
ประเมินผล 
 
ผู้บริหำร 
 
 
ผู้บริหำร 
คณะกรรมกำร  
ก ำกับติดตำม
ประเมินผล 
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การตรวจสอบ 
 โรงเรียนจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพกำรศึกษำเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน หรือกำรประเมินตนเองของโรงเรียน   
      โรงเรียนจัดท ำเอกสำรกำรประเมินตนเอง (SAR)  น ำผลกำรประเมินมำเป็นข้อมูลในกำร 
      ปรับปรุงพัฒนำงำน และรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอกหรือตรวจสอบโดยบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน

โรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำร หรือบุคคลภำยนอกโรงเรียนในรูปของ 
     เอกสำรกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ 
     กำรศึกษำเป็นกำรเตรียมรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกต่อไป 
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คณะท างานยกร่างและพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร  
1.     นำยจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม 
2.     นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ 
3.     นำยสชุำติ  โตสงครำม 
4.     นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล 
5.     นำยศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม 
6.     นำงลัดดำ  อัฒพุธ 
7.     นำงปภำวรำ  เพ็ชรอินทร์ 
8.     นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม 
9.     นำงสำวสุภำพร  เสือเผือก 
คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
1.  นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ 
2.   นำงปิยะฐิฎำร์  ประพำไชยมงคล 
3.   นำงสำววัลย์ลดำ  ภวภูตำนนท์ 
4.   นำงนงลักษณ์  ต่วนชัย 
5.   นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม 
6.   นำงสำวพรนภำ  สีผึ้ง 
คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1.    นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ 
2.    นำยศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม 
3.    นำงสำวพรรณทิพำ  นำคจันทร์ 
4.    นำงจันทร์แรม  ต่อสกุล 
5.    นำงสำวปภัสรำ  โพธิ์อ่อง 
6.    นำงบุษณี  บัวรอด 
7.    นำงสำวขนิษฐำ  สกุลวำ 
8.    นำงวันเพ็ญ   ลิ้มวรรธนะ 
9.    นำยประยงค์  ศรีไพรสนท์ 
10.  นำยเผ่ำไทย  เสียงแจ่ม 
11.  นำงสำววิชุดำ   ทองหำญ 
12.  นำยประสพโชค  กองแก้ว 
13.  นำงสำววริยำ  ชำติสุทธิ ์
14.  นำยศำศวัต  โมรำสุข 
15.  นำงวรัญญำ  สุขแจ่ม 
16.  นำยธนะสิทธิ์  ฐิติสุจริตกุล   
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คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
1.    นำยสุชำติ  โตสงครำม 
2.    นำงลัดดำ  อัฒพุธ 
3.    นำงกัญญำณัฐ  ฤทธิ์บ ำรุง 
4.    นำยค ำรณ  ขอบบัวคลี่ 
5.    นำงสำวอัญชลี  เวียงนำค 
6.    นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม 
7.    นำงสำวศุภิกำ  ทิพย์อ้ำย 
คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ 
1.    นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  
2.    นำงสำวปัทมำ  แซ่กิม 
3.    นำงสำวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล 
4.    นำงสำวขนิษฐำ  สกุลวำ 
5.    นำงสุกัญญพร  สงวนทรัพย์ 
6.    นำงสำวสิรินทิพย์  เอ่ียมสำหร่ำย 
7.    นำยเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม 
8.    นำยสำมำรถ  กล่อมเกลำ 
9.    นำยปวิช  อยู่โพธิ์ 
10.   นำงสำวสุภำพร  เสือเผือก 
11.   นำงสำวปำริฉัตร  อินทับ 
คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.   นำงสำวศิรินันท์  ยอดฉิมมำ  
2.   นำงปภำวรำ  เพ็ชรอินทร์ 
3.   นำงสำวสุดสวำท  พุ่มเปี่ยม 
4.   นำงสินี  สุนทรำ 
5.   นำยประสพโชค  กองแก้ว 
6.   นำยประสพโชค  กองแก้ว 
7.   นำงสำวอังคณำ  คลังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


