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2564-2566 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

1.1.1 ประวัติโรงเรียนสำครพิทยำคม 

โรงเรียนสาครพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เปิด
ท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบ
สหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 4 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บนเส้นทาง
หลวงสายมโนรมย์ - ไร่พัฒนา ห่างจากอ าเภอมโนรมย์ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อ             
ปี พ.ศ.2524 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร มีนายสรรเสริญ อ่ าบุญ เป็น
ผู้บริหารท่านแรก ต่อมาสภาต าบลหางน้ าสาคร โดยสมัยนั้น มีก านันสวัสดิ์ สุดสวาท เป็นประธาน ได้
อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 61 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ สนามกีฬา และแปลงเกษตร ต่อมานายบุญส่ง ชูสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เครือญาติ
ได้ยกที่ดินว่างเปล่าของตนซึ่งติดกับโรงเรียนให้กับโรงเรียนจ านวน 10 ไร่เศษ เพ่ือสร้างอาคารโรง
ฝึกงาน และบ้านพักครู 

เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยระบบเครือข่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนต้นแบบ มีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนสาครพิทยาคมได้สมัครเข้าเป็น
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  

ปัจจุบันโรงเรียนสาครพิทยาคมมี ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนจ านวน 1 คน ครูผู้สอนจ านวน 23 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจ านวน 1 
คน ลูกจ้างประจ าจ านวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 2 คน และนักเรียนจ านวน 430 คน 

 
1.1.2 รำยช่ือผู้บริหำรโรงเรียนสำครพิทยำคม 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้บริหำร ระยะเวลำ 
1. นายสรรเสริญ  อ่ าบุญ พ.ศ.  2524 - 2530 
2. นายธนิต  มณฑา พ.ศ.  2530 - 2535 
3. นายเพลิน  นิยมกูล พ.ศ.  2535 - 2539 
4. นายวุฒิ  วัดค า พ.ศ.  2539 – 2546 
5. นายนพดล  แดงสง่า พ.ศ.  2546 – 2555 
6. นายบ าเหน็จ  ทิมคล้าย พ.ศ.  2555 – 2562 
7. นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน 
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1.1.3 สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 
 
 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน : หลวงพ่อส าเร็จ 
อักษรย่อ : ส.พ. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน : ดอกลีลาวดี 
สีประจ ำโรงเรียน : เลือดหม ู– ขาว 
สีเลือดหมู เกิดจากสีแดงกับสีด าผสมกัน 

- สีแดง หมายถึง ชาติ 
- สีด า หมายถึง ความรักท่ีต้องเสียสละและอดทน 
- สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ เป็นสีแห่งธรรมะ รวมความแล้ว ทุกชีวิตใน             

สาครพิทยาคมจะต้องเป็นผู้เสียสละ มานะอดทน ท าทุกอย่างเพ่ือประโยชน์และความ ผาสุกของ
ประเทศชาติ และขณะเดียวกันต้องเป็นผู้มีคุณธรรม  

ค ำขวัญของโรงเรียน : ขยัน ศึกษาด ีมีวินัย 
 
 1.1.4 อำคำรสถำนที่ 

อาคารเรียนจ านวน  3  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  4  หลัง  ส้วม  4  หลัง  สนาม
บาสเกตบอล  1  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล  1  สนาม หอประชุม 1 หลัง 
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1.1.5 ที่ตั้งของโรงเรียน 
โรงเรียนสาครพิทยาคม ตั้งอยู่ในบริเวณ ที่ตั้ง 150/1 หมู่ที่ 4 ต าบล หางน้ าสาคร อ าเภอ 

มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 ปัจจุบันด าเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียน รวมทั้งหมด 14 ห้องเรียน 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอพยุหะคีรี  (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอตาคลี  (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมืองชัยนาทและอ าเภอวัดสิงห์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุทัยธานี  (จังหวัดอุทัยธานี) 

 
 

แผนที่อำณำเขตที่ตั้ง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนสำครพิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

6. การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา   
10.การแนะแนว 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณ 
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   

4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนเงินเดือน 

6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและ

การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

10. การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ

1.  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโน

ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 

สภำนักเรียน ชมรมศิษย์เก่ำ 

รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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11.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12.การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13.การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 

14.การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

15.การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

16.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

17.การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี

ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบ

รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท า
และจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล 

บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 

  

การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการ

ร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการ

จัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อ

และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15.การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

16. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

17. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

18. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

12. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการ

นักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน  
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1.3 จ ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) 

- จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำนวน 23 คน (จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ) 

ที ่
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ 

สำยบริหำร 
จ ำนวน

ผู้บริหำร/ครู 

จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 
 

รวม ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ช ำนำญกำร ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย 

1. ผู้บริหาร 2 1 1   2 
2. ภาษาไทย 3 1  2  3 
3. ภาษาต่างประเทศ 3   3  3 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 3 1 3  7 
5. คณิตศาสตร ์ 3  1 1 1 3 
6. สังคมศึกษาฯ 4 2  1 1 4 
7. ศิลปะ 1    1 1 
8. การงานอาชีพ 1    1 1 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2  2 
 รวม 26 7 3 12 4 26 

 

-  จ ำนวนข้ำรำชกำรครู (จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ)  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ สำยบริหำร จ ำนวนผู้บริหำร/ครู 
จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
1. ผู้บริหาร 2 - 2 - 
2. ภาษาไทย 3 3 - - 
3. ภาษาต่างประเทศ 3 2 1  
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 2 5 - 
5. คณิตศาสตร ์ 3 1 2 - 
6. สังคมศึกษาฯ 4 2 2 - 
7. ศิลปะ 1 1 - - 
8. การงานอาชีพ 1 1 - - 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 - - 
 รวม 26 14 12 - 
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1.5 จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน รวม 
ชำย หญิง 

ครูอัตราจ้าง 1 1 2 
ลูกจ้างประจ า(นักการภารโรง) 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 - 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
 

1.5 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ปีกำรศึกษำ 2562-2564) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) 

นักเรียนระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 68 86 95 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 99 69 87 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 56 90 63 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 54 54 86 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 52 50 54 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 51 46 

รวม 365 400 431 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
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๒๕๖๓ 

1.6 ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

 
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
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1.7 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 ของ สมศ. 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
โรงเรียนสาครพิทยาคม  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 แนวนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 
ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ  
  โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแนนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนานู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับนิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้นู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือนู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้นู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 2.2 พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เร่ือง การศึกษา    
   พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 เรื่อง การศึกษา เมื่อวันที่ 2  
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตามที่ได้มีการประชุมร่วมองคมนตรี 3 ท่าน กับนู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ ได้น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา           
มาแจ้งให้นู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา               
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15.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 
สรุปได ้ดังนี้ 
       -  พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทยทั้งปวง”  
  พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา  
  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นู้เรียน  
      1. ทัศนคติที่ถูกต้อง  
      2. พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง  
      3. มีอาชีพ – มีงานท า  
  พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาในภาพรวม  
      1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
      2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง   
มีอาชีพ-มีงานท า ฯลฯ  
  3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude)  
  4. การศึกษาในภาพรวมท าอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร์  
 
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แนนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ.2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559  ดังนั้น  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท า
แนนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ซึ่งเป็นแนนระยะยาว 20 ปีเพื่อเป็นแนนแม่บทส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์(Vision)   
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี  21” 
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แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ คือ 
เป้าหมายด้านนู้เรียน  (Learner  Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนานู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการ  เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและ  คุณลักษณะต่อไปนี้ 
- 3Rs  ได้แก่  การอ่านออก  (Reading)  การเขียนได้  (Writing)  และการคิดเลขเป็น  

(Arithmetics) 
- 8Cs  ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical  

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and  
Innovation)  ทักษะด้าน  ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural  
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะนู้น า  
(Collaboration, Teamwork and  Leadership)  ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications,  Information  and  Media  Literacy)  ทักษะด้าน  
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing  and  ICT  Literacy)  
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career  and  Learning  Skills)  และมีความเมตตา  
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 แนนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6  
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แนนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มี
เป้าหมาย  ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับ การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษานลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศ เฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างนลนลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทาง  เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้            
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.1  นู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและ
คุณลักษณะที่  จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
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  3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่าง  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4  แหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด  การติดตาม  และประเมินนลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการนลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษามี
เป้าหมาย  ดังนี้ 
  4.1 นู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาน่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแนนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานนล 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย  
ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธินลส่งนลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของนู้เรียน สถานศึกษา 
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  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมสร้างขวัญก าลังใจ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้  
    1. พัฒนาคุณภาพนู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
      -  ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      -  ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ 
ความเป็นพลเมืองที่ด ี 
      -  ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็น
อนาคต  
      -  ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
      -  ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย  
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
     -  สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น  
     -  สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
     -  สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลน่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
     -  สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  
  3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
  4. พัฒนาครู  
     -  สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
     -  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
     -  วางแนนนลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
     -  แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
  5. นลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
     -  บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนลิตและพัฒนาก าลังคน  
     -  นลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
     -  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
      -  ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแนนนลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
     -  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  
  6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      -  พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
      -  เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
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      -  พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ 
ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน  
      -  ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
     -  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับนิดชอบในการจัด 
การศึกษา  
     -  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้น่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
     -  ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  
  8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
     -  สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแนนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแนนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแนนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแนนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแนนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แนนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแนนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแนนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่านู้เรียน
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้นในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้
เกิดนลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และนลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือ   
หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี           
ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ 
รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแนนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งนลให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
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  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินนลเพ่ือพัฒนานู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนานู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ 
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองน่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของนู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนานู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับนู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลนู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และนู้เรียน หลักสูตรการ
เรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุนลเป็นขั้นตอน 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands 
– on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
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ชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   - พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับนู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่ ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้นู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ 
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังนู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนู้มี
ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษานลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตาม
ความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้นู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ 
เรียนรู้ 

- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็น
เอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่ างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีด้านกฎหมาย เป็นต้น 
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- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของนู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแนนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่ ง เสริม โครงการ  1 ต าบล 1 โรง เรี ยนคุณภาพ โดยเน้นปรั บ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแนนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการ
บริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก 
(3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินนล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้นู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินนล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและ
นู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินนลในระดับ
นโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินนลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการตามล าดับ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน ใน
เชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการ
อยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดนลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
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2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้
เป็น "การศึกษาชั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ างบประมาณ พ ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ
นู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยดุคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส  
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนานู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและยาวชนที่อยู่ในการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือป้องกันไมให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาชั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและนู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริการจัดการศึกษาให้นู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนานู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การ
คิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่ างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินนลนู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
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  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบท 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 
   4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินนลการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

2.6 นโยบายส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
 

วิสัยทัศน์   
“เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ แบบบูรณาการเพ่ือ

รองรับสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21” 
 

พันธกิจ 
  1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสในพ้ืนที่ 
            2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
            3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินนล การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            4.ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินนลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับนิดชอบ 
            5. ติดตามและประเมินนลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับนิดชอบ 
            6.ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นท่ี 
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ค่านิยมองค์การ (Core Value) 
            M  =  Moral                  มีคุณธรรม 
            Y  =   Yoke together     มีความร่วมมือกัน 
           H   =  Happy                มีความสุขในการท างาน   
            E   =  Enthusiastic       มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
            R   =  Responsibility    มีความรับนิดชอบในหน้าที่ 
            O  =  Ownership          มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
            2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา  ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
           3. ติดตามและประเมินนล การด าเนินงานการจัดการศึกษา ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            4. ติดตามและประเมินนลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 
            5. ติดตามและประเมินนลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 
            6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 
    1. หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
            2. ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
           3. นลการตรวจ ติดตาม และประเมินนลการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติ สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
            4. นลการตรวจ ติดตามและประเมินนล การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนที่ สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
            5. นลการติดตามและประเมินนลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารงาน
บุคคลและการด าเนินงานทางวินัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 
            6. หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
            1. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษา สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
            2. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและคุณภาพทางการศึกษา 
           3. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ)  และการติดตาม
ประเมินนลการด าเนินงานทางการศึกษาและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
            4. ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินนลการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 
            5. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัย
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 
            6. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯของส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
2.7 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

วิสัยทัศน (Vision)  
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นองค์กรคุณภาพพัฒนา
นู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน”  
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม ่ได้มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธินลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 

ค่านิยม (Value)  
 “เป็นองค์กรสามัคคีบริการดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ านวัตกรรม” 

เปาประสงค (Goal)  
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ  
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง            
มีคุณภาพและเสมอภาค  
 3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
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 4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็น
กลไก ขับเคลื่อนการศึกษา 
กลยุทธ์ (STRATEGY)  
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ และ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นู้เรียนได้รับ
โอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ  
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
จุดเน้น (FOCUS)  
 หลักการ 4S : Smart School, Smart Student, Smart Teacher และ Smart Area  
 
นโยบาย (POLICY)  
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีความปลอดภัย  
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.8 โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าวิทยาการ  

บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพนู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนู้เรียน 
3. ส่งเสริมให้นู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแสวงหา

และสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ (Objective) 
1. นู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. นู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
4. ครแูละบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธินล 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพให้

นู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 



ส่วนที่ 3 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการจัด

การศึกษา 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. และองค์ประกอบอื่นๆที่เก่ียวข้องทุกด้านเพ่ือก าหนดทิศทางและ
กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงาน ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 

1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทีต่้องการจากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโรงเรียน 
ได้แก่  - ผู้บริหาร 
        - ครูและ
บุคลากร 

1. ต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกด้าน 
2. ต้องการจัดการศึกษาที่มีระบบ 
ถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
ของตนเอง 
4. การสนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดหาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียน 
การสอน 
5. การส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายให้ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
เพ่ือ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย 
7. ครูทุกคนควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) อย่างน้อย 50 ชม./ปี 
8.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ 
2. เปิดแผนการเรียนที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง 
3. มีผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร 
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
4. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ 
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 
และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
และ 
การพัฒนาตนเองเพ่ือการท างานใน 
อนาคต 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทีต่้องการจากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงในการรับ
บริการ 
ได้แก่ - นักเรียน 
        - ผู้ปกครอง 

1. ต้องการครูที่มีความรู้ ความสามารถ 
2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ 
มีความสามารถ และศึกษาต่อใน 
ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
ในชั้นเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 
สามารถน าไปใช้ศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไป 
6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า 
2 ภาษา 

1. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์บริหาร 
การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อ
โรงเรียน 
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิด 
การเรียนรู้ที่เท่าทันในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตส านึก 
จิตอาสาต่อผู้อ่ืนและประเทศชาติ 
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น 
ร้อยละ 80 
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง 
ด้านวิชาการ กีฬา ดนตร ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
สังคม 
ได้แก่   - ชุมชน 
         - องค์กป
กครอง 
            ในท้องถิ่น 
         - สมศ. 
         - สื่อมวลชน 

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม 
โอกาส 
2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สมศ. ก าหนด 
3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน / 
หน่วยงานต่างๆในด้านสถานที่ 
บุคลากร 
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น งาน 
ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 
4. นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และ 
คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วย 

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนและ 
กิจกรรมนอกสถานที่ 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน 
ฝึกประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง 
ภาคเรียน 
3. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนา 
โรงเรียน 
4. โรงเรียนได้พัฒนาตามเกณฑ์
ประเมิน 
ภายในและภายนอกโดยท างาน 
ตามแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สมศ. 
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2 สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

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

1. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนมีการคมนาคมที
สะดวก 
2. มีสถานที่ส าคัญ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีให้การยอมรับและศรัทธา
ต่อโรงเรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียน  

 

 2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลท าให้
นักเรียนเกิดความรอบรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
2. ชุมชนมีแหล่งบริการด้านเทคโนโลยี 
3. ชุมชนมีการบริการข่าวสารและข้อมูลทัน
เหตุการณ์ 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน 

1. ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียนให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมได้ 

 

3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาบริจาคทุนทรัพย์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท าให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ    
ของชุมชน 

1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรน่า ( Covid 19 ) ส่งผลกระทบกับรายได้
ผู้ปกครองท าให้ผู้ปกครองมีหนี้สินรายได้ไม่เพียงพอ 
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4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politcal and Legal Factors) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. พรบ.การศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องท าให้ 
ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น า
ชุมชน 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
มากขึ้น 
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี  
อย่างมีคุณภาพ 

1. การลดอัตราก าลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา 
2. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้  
การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความต่อเนื่อง 

 
2.2 สภาพแวดล้อมภายใน 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ 
3. การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 

1. การประสานงานในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
2) ด้านการบริการและคุณลกัษณะผู้เรียน (Service) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย 
2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
พลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและ   
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญ      
ของการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนต่ า 
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3) ด้านบุคลากร (Man) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน 
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูและบุคลากรมีความสามัคคีในองค์กรและ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 

1. ครูและบุคลากรขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
2. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้         
ขาดแคลนในบางสาขาวิชา 

 
4) ด้านการเงิน (Money) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนใช้จ่ายตามแผนตามที่ก าหนด โดยยึด  
หลักธรรมาภิบาล 

1. จัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการไม่เหมาะสม   
มีข้อจ ากัดในการใช้เงิน 

 
5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียน       
การสอนอย่างคุ้มค่า 
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ช ารุด     
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี      
ภายในห้องเรียน 

 
6) ด้านการบริหารจัดการ(Management) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย 
3. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ภายในโรงเรียนและกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

1. การจัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศมีความซ้ าซ้อน 

 



ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สพฐ. มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียน น ามาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี ้

4.1 กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
1.2 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาจีน อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
1.3 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ อยู่
ในระดับดเียี่ยม 
1.4 นักเรียน มีความสามารถ การคิด ค านวณใน
รายวิชาคณติศาสตร์ อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินดา้นการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 
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- ส่งเสริม พัฒนาคณุภาพของผู้เรยีนให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณคิดวิเคราะหค์ิดอย่างม ี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปญัหาได้ สามารถ
สร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

 3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 
4.1 นักเรียนท่ีจบการศึกษามคีวามรู ้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
4.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาระดับสูง 
4.3 นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความ
พร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ 

 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรยีน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
2.1 นักเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
เห็นคุณคา่ความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
3.1 นักเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ 
พัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ ์
4.2 นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
4.3 นักเรียนมีผลการประเมินวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ในเกณฑ์ปกต ิ
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- ส่งเสริม พัฒนาคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน มีค่านิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษาก าหนด มคีวามภมูิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัตติาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายที่ดี มีจิตสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลก 
ที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1 นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม จากการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเอง การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์
ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.2 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.1 มีการจดัหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัด
รายวิชาไดต้รงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
3.2 มีการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน
รอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมายอย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรยีน   
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- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน  
ตรงตามความศักยภาพของผู้เรยีน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

 

 

 



39 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

5. สถานศึกษามีการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 

1.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
2. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้  
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
5. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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100 
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- ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้
ภาษา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้จัดการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการ คิดและปฏิบัตจิริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- พัฒนาการบริหารจดัการช้ันเรียน   
มีแลกเปลี่ยนเรียนรูต้รวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผล
มาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

6. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

7.   โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1. มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 
4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและเรียนรู ้
5.  ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและชุมชน ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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- ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบรหิาร
แบบมีส่วนร่วม มีการจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน มีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรยีนรู ้
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร 
องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ท้ัง
ภายใน และภายนอก เพื่อเกิดการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาเพื่อการก าหนดทิศทางของ
การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง 
และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน  
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4.2 โครงการและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ที่1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง
พัฒนา 

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่ก าหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาบริหาร
วิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาเอกสารงานวิชาการ 
 

คร ู
 

50,000 55,000 65,912 50,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาหลักสตูร
และกระบวนการเรียนการสอน 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

คร ู

นักเรียนทุกคน 
25,000 15,000 10,000 15,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

3.  โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 

1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยได้
เหมาะสมและถูกต้อง 
2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนน าทักษะทางภาษาไปใช้
แสวงหาความรู ้
3.  เพื่อจัดกิจกรรมแก้ปญัหานักเรยีนที่อ่านไม่ออก
เขียนไมไ่ด ้
4.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น 
5.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคดิวิเคราะห์และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้านการอ่าน เขยีน และคิด
วิเคราะห ์
 

นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 14,100 20,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ที่1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่ก าหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนกลุม่สาระการเรยีนรู ้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักในคณุค่า ส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 
ความเคารพในสิทธิ หน้าที่ เสรภีาพ ความเสมอ
ภาค ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย ใส่ใจในการดูแลรักษาและพฒันาสิ่งแวดล้อม 
3.  เพื่อให้มีสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
เหมาะสมทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 10,000 20,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

5.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

1.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในดา้นการจัดการ
เรียนการสอนศลิปะ 
2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและ
มีความถนัดด้านศิลปะให้มีความเป็นเลิศ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนศิลปะ 
4.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการ
แสดงออกทางดนตรีของโรงเรียน  ชุมชนท้องถิ่น 
และประกวดแข่งขันตามโอกาสอนัเหมาะสม 

นักเรียนทุกคน 50,000 30,000 15,000 30,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ที่1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่ก าหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

6.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพ 
 

1.  เพื่อพัฒนาและจดัท าสื่อเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาการงานอาชีพและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

นักเรียนทุกคน 45,000 20,000 30,000 35,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

7. โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได ้
2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 20,830 25,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

8. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มสีุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายโดยเข้าร่วม
การแข่งขันกิจกรรมกีฬาในระดับตา่ง ๆ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
3.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยไป
ตามเกณฑ ์
4.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้
 

นักเรียนทุกคน 30,000 30,000 20,000 30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ที่1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่ก าหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

9. โครงการพัฒนากระบวนการ
นักเรียนเรียนรวม 
 

1.  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ครุมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้เตม็ศักยภาพ 
3.  เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วมให้มี
ความสามารถตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

นักเรียนเรียนรวม 
 

5,000 5,000 3,000 5,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

10. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดเ้ต็ม
ตามศักยภาพ 
2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนบรรลุตาม
เกณฑ์ทุกกลุม่สาระเพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

55,000 55,000 30,000 55,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

11. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล 

1.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคมสูโ่รงเรยีน
มาตรฐานสากล   

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

15,000 15,000 20,000 20,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมา

ย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการการจัดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมดุ 
 

1   เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดมบีรรยากาศน่าเข้า
ใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้  
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและ
ได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ เพิ่มมากข้ึน   
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
4 เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากร
สารสนเทศแก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

42,000 50,000 34,250 50,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 

1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจดับริการแนะแนว
ให้ครบ ๕ ด้าน 
2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรยีนและ
วิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรยีน
สาครพิทยาคม 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีการเข้าค่ายพัก
แรม  ทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการและส่งเสริม
สุขภาพ 
2.  เพื่อส่งเสริมความถนัดและพัฒนาความ 
สามารถพิเศษเฉพาะตัว เห็นช่องทางงานอาชีพ 
3.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการ
ด าเนินชีวิตและเสริมสร้างศลีธรรม จริยธรรม 
4.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีจติส านึก ท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาต ิ

นักเรียนทุกคน 15,665 20,000 24,900 25,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย สภานักเรยีน
โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนเรียนมีความประพฤติดี มี
ระเบียบวินยั เป็นท่ียอมรบัของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดีตามวิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย    
2.   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิม
อันดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3.   เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเปน็ แก้ปัญหาเป็น 
รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตาม ท างานร่วมกันเป็นทีม 

นักเรียนทุกคน 20,000 5,000 10,000 5,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

5. โครงการกิจกรรมนักเรียน 
และ TO be Number one 
พัฒนาสาครพิทยาคม 
 

1.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนท้ัง
ทางด้านสุขอนามัย สุนทรีภาพ และห่างไกลยา
เสพติด 
2.  เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีของเยาวชนไทย 
3.  เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตาม ท างานรวมกันเป็นทีม 

นักเรียนทุกคน 10,000 5,000 10,000 5,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

6. โครงการงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและวินัย 

1.  เพื่อให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและวินัยเป็นไปอย่างมรีะบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง       
มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการที่ชัดเจน 
มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได ้

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

 3.  เพื่อการคัดกรอง จัดกลุม่ตามขอบข่ายและ
เกณฑ์การคัดกรองตามที่โรงเรียนก าหนดนักเรยีน
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติและกลุม่เสี่ยง / มี
ปัญหา 
4. เพื่อการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุข รวมทั้งปัญหา
จากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. เพื่อวางแผน แก้ไข ป้องปราม ส่งเสริม สร้าง
ความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยดีขึ้นสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษาสารสนเทศแก่ผู้เรยีน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 

      

7. โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีวินัยคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสตูร 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที 
3.  เพื่อให้นักเรียน ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภมูิปัญญาไทย พร้อมยอมรบัความคิดและ    
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 
 
 
 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

10,000 10,000 12,000 12,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

8. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้เท่ากันและปฏิบัติตน ให้พ้น
จากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
2.  เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว 
ปลอดจากสารเสพตดิ 
3.  เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน1.  เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนท้ังทางด้านสุขอนามัย 
สุนทรีภาพ และห่างไกลยาเสพตดิ 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

10,000 5,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

9. โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จัก
ประหยดั อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ีวินัย มีความรับผดิชอบ 
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม  
3.  เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบรหิาร 
การบริการ และการท างานอย่างมขีั้นตอน 
 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

2,000 1,000 2.000 1.000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

10. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ  
สวัสดภิาพและสุขภาพนักเรียน 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
ความปลอดภัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรคภัย   
สิ่งเสพตดิและปัญหาทางเพศ 
3.  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพอนามัยแก่นักเรียนครูและบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน 
4.  เพื่อพัฒนาระบบการบริการของห้อง
พยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้การบรกิารอย่าง
สมบูรณ ์

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

8,000 5,000 14,000 18,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

11.  โครงการพัฒนากิจการสหกรณ์
โรงเรียน 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการสหกรณส์ามารถน าความรู้
และ ประสบการณไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการ
ใช้จ่าย และการลงทุน 
3.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยดัอดออม 
4.  เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคณุภาพดมีา
บริการสมาชิกสหกรณ ์
 
 
 

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

5,000 1,000 1,000 1,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

12. โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
 

1.  เพื่อสรา้งจิตส านึกและพฤติกรรมการจดัการ
ขยะในโรงเรยีนอย่างถูกวิธี บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นกัเรียนครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
3.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความส าคญัและสามารถ
ปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
4. เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาในการมสี่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

 10,000 3,185 3,185 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3 โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม่
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
2.  เพื่อพัฒนาสื่อ – นวัตกรรม อุปกรณ์
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับ
เนื้อหาวิชาที่ปฏิบัติการสอนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
3.  เพื่อพัฒนาการวัดผล ประเมินผล ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
4.  เพื่อให้นักเรียนน าทักษะ กระบวนการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตรไ์ปพัฒนา ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
5.  เพื่อให้นักเรียนมีเจคติ คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร ์

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

25,000 25,000 25,000 30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนด้านเทคโนโลยีกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
 

1.  เพื่อส่งนักเรยีนเข้าแข่งขันด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และ หุ่นยนต ์
2  เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ด้านภาษา 
คอมพิวเตอร์(Coding) และหุ่นยนต์ 
3  เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 
โค้ดดิ้ง(Coding)ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

40,000 40,000 42,000 45,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3 โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ครูปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านคดิค านวณและ
รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อคณิตศาสตร์  
 5. เพื่อส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ   

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

20,000 20,000 20,000 25,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร ์

4.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 1. เพื่อให้ครูได้ใช้ระบบอินเทอร์เนต็ที่สามารถใช้
ในกระบวนการท างานการจัดการงานด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารภายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เพื่อให้ครูได้ใช้ระบบอินเทอร์เนต็ที่สามารถ
น ามาจัดการเรยีนการสอนภายในห้องเรียน หรือ
การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน
ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้ 
และใช้ในการพัฒนาตนเอง 

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

2,500 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 – 5 - ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

- สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้ภาษา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนาสื่อสารสนเทศและนวัตกรรม 
ICT เพื่อการเรยีนรู ้
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ครูท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ทางการเรียนและน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาผูเ้รียน 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีใน
จัดการเรียนการสอนของครผูู้สอนทุกระดับชั้น     
 3. ครูน า DLIT ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้พิ่มมากข้ึน 

คร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

5,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

2. โครงการพัฒนากระบวนการ
นิเทศเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลการในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตไิด้จริง 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

30,000 30,000 50,000 30,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 
 

1. เพื่อบริการหลักฐานงานทะเบียนให้กับ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกีย่วข้องให้เป็นไป
ตามหลักการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องและ
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

20,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลการ
เรียนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2. เพื่อให้การจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับงานทะเบียน
วัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลมุมีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 
3. เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีตดิ 0, ร, มส. และมี
แนวโน้มออกกลางคัน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

6,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ให้
พร้อมรับ การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี ่
2. เพื่อให้ระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

12,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาระบบงานรับ
นักเรียน 
 

1.  เพื่อด าเนินการรับนักเรียนให้ครอบคลุมใน
เขตพื้นท่ีบริการ 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

5. โครงการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
 

1.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
2.  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริฯที่ในอนาคตจะเช่ือมต่อกัน
ด้วยระบบข้อมูล 
4.  เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พืชพรรณของท้องถิ่นมีการศึกษา    
ค้นคว้า  อันก่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น 
เกิดองค์ความรู ้
5.  เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในท้องถิ่นได้ซึมซับ
เกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ   ก่อให้เกิดจิตใจ   
ที่อ่อนโยนมีสมาธิในการเรยีน การท างาน 
ผลงานและผลการเรียนดีขึ้น 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

20,000 20,000 30,000 30,000 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

6. โครงการพัฒนาระบบงานกลุม่
บริหารงานบุคคล 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินการของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
2.  เพื่อให้เกิดระบบการบริการแกบุ่คลากร 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

6,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

7.  โครงการงานประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 

1. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน แลผู้เกีย่วข้อง 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

8. โครงการการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี
 

1.  เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.  เพื่อให้การใช้งบประมาณและการบริหาร
การจัดการศึกษาในการด าเนินการเป็นไปอยา่ง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์
สูงสุด 
 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

25,000 9,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

9. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานการเงิน 
 

1.  เพื่อให้การปฏิบตัิงานการเงินถูกต้องรัดกุม
เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบตัิงาน 
2.  เพื่อให้การเบิก – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
เป็นไปตามขั้นตอนสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
เป็นปัจจุบัน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

12,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

10. โครงการพัฒนาระบบงานบัญช ี
 

1.  เพื่อให้บัญชีของโรงเรยีนด าเนนิไปได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ ์
2. เพื่อพัฒนาบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อรายงานผลการปฏิบตัิงานตามก าหนด 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

8,000 8,000 8,000 8,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

11. โครงการบริหารพสัดุ และ
สินทรัพย ์
 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงาน
พัสดุเป็นไปตามระเบียบและถูกตอ้ง  
2. เพื่อพัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพอันเป็น
ประโยชน์ต่องานราชการและบุคลากร 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

14,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

12. โครงการพัฒนาระบบควบคมุ
ภายใน 
 

1.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และระบบการด าเนินงานของโรงเรียน 
2.  เพื่อเป็นการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน 
 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2,500 1,000 1,000 1,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

 3.  เพื่อเป็นการตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ
ของงานต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในระบบรวมถึง
โอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย 
เพื่อท่ีจะได้หาวิธีป้องกัน แก้ไข เพ่ือปรับปรุงให้ดี
หรือมีคณุภาพยิ่งข้ึน 

      

14.  โครงการการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเรยีนการสอน
เสรมิเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 
2.  ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวัสดิการและสวสัดภิาพ
นักเรียน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2,500 1,000 1,000 1,000 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

15.  โครงการสาธารณูปโภค
โรงเรียน 
 
 
 
 

1.  เพื่อใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท์  และค่าขยะ
มูลฝอย ของโรงเรียน 
2.  เพื่อให้การบรหิารจดัการด้านสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถกูต้องตาม
ระเบียบการของทางราชการ 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

346,500 346,500 348,000 346,500 กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

16.  โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบยีบก าหนด 
2.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน  
การด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลผุลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2,000 4,000 4,000 4,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

17.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 

1.  เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2.   เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาให้
พร้อมกับการจดักิจกรรมของโรงเรยีน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

25,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

18.  โครงการพัฒนางานธุรการ 
 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานธุรการให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบยีบงานสาร
บรรณ 
2.  เพื่อจัดระบบการจัดเก็บ การดแูลรักษาเอกสาร
หรือหนังสือราชการให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัต ิ
3.  เพื่อให้บริการแก่กลุ่มงานภายใน หน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานภายนอกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

15,000 10,000 15,000 15,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

19.  โครงการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้และความ
ปลอดภัย 
2.  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้  
และมีความปลอดภัย 
3.  เพื่อให้บริการนักเรียน บุคลากรในรงเรียน 
และชมชน 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

128,015 103,000 109,720 120,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

20.  โครงการพัฒนางาน
ประชาสมัพันธ์โรงเรียนสาครพิทยา
คม 

1.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรม
ของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์โรงเรยีน และป้าย
ประชาสมัพันธ์โรงเรียนในโอกาสตา่ง ๆ 
2.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโรงเรยีน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
3.   เพื่อพัฒนาเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้
ทั่วถึง 

ผู้บริหาร,ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน 

2,500 10,000 6,000 10,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 6 - 7 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา - ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงานหรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตาม
ความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

21.  โครงการสถานศึกษาปลอดภยั 
 

1.  เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ  
2.  เพื่อฝึกซ้อมวิธีการป้องกันภัยพิบัติรูปแบบ
ต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึ้นในโรงเรียน และชุมชน
โดยรอบ 
 

ผู้บริหาร คร ู

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

22.  โครงการส่งเสริมโภชนาการ
โรงเรียน 
 

1.  เพื่อพัฒนาโรงอาหารให้ดูสดใส สะอาดและ
ความปลอดภัยไว้บริการนักเรียนและบุคคลากรใน
โรงเรียน 

ผู้บริหาร คร ู

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 
 

5,000 2,000 5,000 5,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

23.  โครงการรักษาความปลอดภยั
ในโรงเรียน 

1.  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสร้างความ
ปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน
และสถานศึกษา 
2. เพื่อร่วมกับชุมชนในการรณรงค์สร้างเสรมิ
ความปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคม 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

นักเรียนทุกคน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3,000 1,000 1,000 1,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 



ส่วน 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           
พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

 
 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณ 
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   

4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนเงินเดือน 

6. การลาทุกประเภท 
 

1.  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน ชมรมศิษย์เก่า 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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6. การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา   
10.การแนะแนว 
11.การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12.การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13.การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 

14.การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

15.การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

16.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

17.การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบ

รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท า
และจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล 

บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 

  

7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

8. การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

9. การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

10. การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการ

จัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อ

และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15.การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

16. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

17. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

18. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโน

ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการ

นักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน  
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5.2 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2566)  ของโรงเรียนสาครพิทยาคม  ฉบับนี้ 
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนที่ครอบคลุมการด าเนินงาน  ให้ทุกกลุ่มงานของ
โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการน า วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของโรงเรียน มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การ มีแผนงานโครงการและกิจกรรมรองรับ เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เกิดความ
สมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ  โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกเป้าหมายโดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติไว้ 
ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระของกลยุทธ์ โดยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน 
 2. จัดท ากรอบและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ โดยระดมความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. สร้างความตระหนักให้กับทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกคนยอมรับและร่วมมือในการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการท าโครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 5. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม 
และก าหนดสภาพความส าเร็จที่คาดหวังในแต่ละปี ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในแต่
ละเป้าหมายในแผนพัฒนาการศึกษา 
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5.3 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล  
 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และค่านิยมที่ก าหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
กลุ่มคณะ  
 2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด บุคคลหรือ
คณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์  
 3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน การ
ด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ แก่
คณะครู  
 4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง ง่ายๆของ
แผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
 5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ 
สภาพที่มีอยู่แล้วจริง  
 6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้ มี
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ตามแผน  
 8. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น 
สังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายปีเสมอ  
 9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี 
ความเป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
คิด ริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  
 10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ ครู
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผน   
          12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง 
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  
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13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  
  1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ 

ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อัน
จะน าไปสู่ การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

   2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี 
การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรค 128 รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563  

  3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2566 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่ เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567-2570  

 14. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณทุกปี 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสำครพิทยำคม 
ท่ี 288 /2564 

 เร่ือง  แต่งต้ังกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) 
 

โรงเรียนสาครพิทยาคม กําหนดการจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี            
(พ.ศ.2564 – 2566) โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.1  นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2  นายสารินทร์  เอี่ยมครอง รองผู้อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3  นางภัทร์รวี  ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
1.4  นางสาวจุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
1.5  นางสาวจิตนภา  มีมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.6  นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  กํากับดูแล  สนับสนุนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ตลอดจนร่วมเป็น

คณะกรรมการดําเนินการ  ประสานงาน  แก้ปัญหา  และอํานวยความสะดวกให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
2.1   นางสาววรรณาภรณ์ เป่ียมฤทัย ประธานกรรมการ 
2.2   นางนันทิยา ก๋งพยา กรรมการ 
2.3   นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุล กรรมการ 
2.4   นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูร กรรมการ 
2.5   นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์ กรรมการ 
2.6   นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ กรรมการ 
2.7   นางสาววีระวรรณ อินวาร ี กรรมการ 
2.8   นางนงนุช อินมณี กรรมการ 
2.9   นางสาวจิตนภา         มีมาก กรรมการ 
2.10   นางสาวสมปอง   ปานเอม กรรมการ 
2.11   นางสาวศิวรัตน์    คําจีนศรี  กรรมการ 



 
 

2.12  นางสาวจุฬารัตน์   สีธูป กรรมการ 
2.13   นางสาวณัฎฐนันท์   แย้มไสว กรรมการ 
2.14   นางสาวปวีณา   หรั่งมา กรรมการ 
2.15   นางธัญญลักษณ์   แก้วแดง กรรมการ 
2.16   นางภัทร์รวี   ทองไทย กรรมการ 
2.17   นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็น กรรมการ 
2.18   นายปิยโชติ   รอดหลง กรรมการ 
2.19 นายนพดล   ทํานาดี กรรมการ 
2.20 นางสาวสุธิดา   ช้างคนมี กรรมการ 
2.21   นายศุทธนา   ยามพูน กรรมการ 
2.22   นางสาวเบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ กรรมการ 
2.23   นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร กรรมการ 
2.24   นายโกวิทย์ โพธิ์ตะเภา กรรมการ 
2.25   นายอภิสิทธิ์   อ่อนฤทธิ์ กรรมการ 
2.26   นางสาวอรวรรณ   อาจป้อง กรรมการ 
2.27   นางสาวพัชชา   ม่วงตะเภา กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  ศึกษานโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวน วิสัยทัศน์       

กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตามนโยบายในระยะ 3 ปี ( พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6)  

 
ท้ังนี้  ให้บุคลากรท่ีมีรายช่ือในคําส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์       

ท่ีกําหนดไว้และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 
   

ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม  25๖4 
 
 
 
 

 (นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์) 
               ผู้อํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2561 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

2564 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย  
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาจีน  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ  
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ การคิด ค านวณ ในรายวิชาคณิตศาสตร์  

2565 1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย  
2. นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาจีน  
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ  
4. นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถ การคิด ค านวณ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

2566 1.นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย  
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาจีน  
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ  
4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ การคิด ค านวณ ในรายวิชาคณิตศาสตร์    

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

2564 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
2565 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
2566 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

2564 นักเรียนร้อยละ 80 มีการสร้างนวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2565 นักเรียนร้อยละ 85 มีการสร้างนวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2566 นักเรียนร้อยละ 90 มีการสร้างนวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

2564 1. นักเรียนร้อยละ 90 ทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2565 1. นักเรียนร้อยละ 95 ทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2566 1. นักเรียนร้อยละ 100 ทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

2564 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80   
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80   
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80     

 2565 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85   
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90   

 
  



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
 2566 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ   90 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 90 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 95 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 95 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 95     

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

2564 1. นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ 85 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ  พร้อมที่จะศึกษาระดับสูง ร้อยละ 85 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ ร้อยละ 85  

2565 1. นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ 90 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ  พร้อมที่จะศึกษาระดับสูง ร้อยละ 90 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ ร้อยละ 90  

2566 1. นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ 95 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ  พร้อมที่จะศึกษาระดับสูง ร้อยละ 95 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ ร้อยละ 95 
 

 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2564 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
2565 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
2566 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

2564 นักเรียนร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย   

2565 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย   

2566 นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็น
คุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย   

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

2564 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

2565 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

2566 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย   
 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
2564 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีค่าเฉลี่ยจ านวนนักเรียนน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 

2. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ 

2565 1. นักเรียนร้อยละ 92 มีค่าเฉลี่ยจ านวนนักเรียนน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 92 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
3. นักเรียนร้อยละ 92 มีผลการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ 

2566 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีค่าเฉลี่ยจ านวนนักเรียนน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1 .  มี เ ป้ า หม าย  วิ สั ย ทั ศน์  แ ล ะ พัน ธกิ จ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

2564 
ร้อยละ 90 

โรงเรียนสาครพิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จุดเน้นของ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท นโยบายรัฐบาล                 
แผนการศึกษาชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2565 
ร้อยละ 95 

โรงเรียนสาครพิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จุดเน้นของ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท นโยบายรัฐบาล                 
แผนการศึกษาชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

 2566 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนสาครพิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จุดเน้นของ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท นโยบายรัฐบาล                 
แผนการศึกษาชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

2564 
ร้อยละ 90 

1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  
2. มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  
3.  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาล   
4.  มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ  
7.  สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
8. มีการน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
9. มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย  

2565 
ร้อยละ 95 

1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมาย
งานโดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  
3.  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาล  
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

  7.  สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
8. มีการน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
9. มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย  

2566 
ร้อยละ 100 

1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  
2.มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  
3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาล  
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
8. มีการน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  
9. มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย  

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

2564 
ร้อยละ 90 

 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

 2565 
ร้อยละ 95 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  

2566 
ร้อยละ 95 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2564 
ร้อยละ 90 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ   

2565 
ร้อยละ 95 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ   

  



 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
 2566 

ร้อยละ 100 
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ   

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2564 
ร้อยละ 90 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้   
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

2565 
ร้อยละ 95 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้   
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

2566 
ร้อยละ 100 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้   
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

 
  



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                   
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

2564 
ร้อยละ 90 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

2565 
ร้อยละ 95 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

2566 
ร้อยละ 100 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2564 ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2565 ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

  
  



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

 2566 ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2564 1. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2565 1. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2566 1. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  2564 1. ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
และครูมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2565 1. ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
และครูมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2566 1. ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
และครูมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2564 
 

1. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
และเกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
3. ครูร้อยละ 100  มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูร้อยละ 100 จัดท าเอกสารการพัฒนาผู้เรียน   

2565 
 

1. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
และเกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
3. ครูร้อยละ 100  มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูร้อยละ 100 จัดท าเอกสารการพัฒนาผู้เรียน   

2566 
 

1. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ 
และเกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
3. ครูร้อยละ 100  มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูร้อยละ 100 จัดท าเอกสารการพัฒนาผู้เรียน   

 

 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

2564 ครรู้อยละ 100 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2565 ครรู้อยละ 100 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2566 ครรู้อยละ 100 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 



 


