
 
 

ส่วนที ่1 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 อ าเภอพร้าวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 109 หมู่บ้าน จ าแนกเป็นเทศบาล 6 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 48,882 คน (ข้อมูลปี 2561) 
 ด้านเศรษฐกิจ ประชากรของอ าเภอพร้าวประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าว 
ข้าวโพด ล าไย มะม่วง พริก อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง  ส่วนอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสี
ข้าว  โรงอบล าไย โรงข้าวโพด และอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การท าดอกไม้ประดิษฐ์ การเย็บผ้า การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น แต่ประชากรส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาแนวโน้มราคาพืชผลตกต่ า การปลูก
พืชผลการเกษตรไม่ได้เพราะขาดแหล่งน้ า การมีรายได้น้อยเนื่องจากพ้ืนที่ทางการเกษตรมีจ ากัด ทักษะฝีมือ 
ขาดการพัฒนา  
 ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ประชาชนในอ าเภอพร้าวมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์  มีประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณียี่เป็ง 
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ เป็นต้น แต่ การ
เปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์ การสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตกแก่ประชาชน
และเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมอ าเภอพร้าว ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม      
 ด้านสาธารณสุขและการอนามัย อ าเภอพร้าวมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 1 แห่ง (ขนาด 60 เตียง)
รวมทั้งมีโรงพยาบาลประจ าต าบลทุกต าบล มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิก 4 แห่ง แต่ประชาชนให้ความสนใจ
สุขภาพตนเองน้อย ขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่ดี การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขและอนามัย      
มีจ ากัด สถานที่ออกก าลังกายของชุมชนมีจ ากัดไม่ทั่วถึง ขาดการส่งเสริมให้ความรู้แก่มารดาในการเลี้ยงดูเด็ก
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
 ด้านการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  อ าเภอพร้าวมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพร้าววิทยาคม  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 23 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสจ านวน 12 โรงเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษาส่วนใหญ่คือ ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่มี
ทุนและไม่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาของบุตร  การจัดสรรงบประมาณในการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต    
แก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ  บางหมู่บ้านมีปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น  รวมทั้งกา รขาด
มาตรการรักษาความสงบภายใน และมาตรการทางการจารจรชุมชนที่ชัดเจน 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด ล าน้ า
แม่โก๋น ล าน้ าแม่แวน ล าน้ าแม่สะรวม เป็นต้น แต่เนื่องจากที่ท ากินของเกษตรกรมีจ ากัดและน้อยลง ท าให้
ราษฎรบุกรุกป่าสงวนเพื่อท ากินในที่สาธารณะประโยชน์ แหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน ขาดการบ ารุงรักษา 
รวมทั้งปัญหาการจัดเก็บขยะและแหล่งทิ้งขยะในหมู่บ้านไม่ถูกสุขลักษณะ 
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ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

โรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 1 ต าบล
เขื่อนผาก ถนนเชียงใหม่ - พร้าว  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอพร้าวประมาณ 3 
กิโลเมตร และห่างจากตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ตามหลักฐานของทาง
ราชการระบุว่า ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2515 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นโรงเรียน
สหศึกษา สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา  

แรกเริ่มเปิดท าการสอนยังไม่มีอาคารเรียนจึงอาศัยสถานที่  และอาคารเรียนของโรง เรียน 
บ้านหม้อ ต าบลทุ่งหลวง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาห่าง
จากโรงเรียนพร้าววิทยาคมไปทางทิศเหนือ มีนักเรียน 72 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุวิช แก้วเกษ  ศึกษาธิการ
อ าเภอพร้าว และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่ เรืองมาช่วยสอน 3 คนคือ นายส่วน ถนอมพันธุ์             
นายจ านง  อุ่นแสง  นายวิทิต ศรีจอมแปง  มาท าการสอนจนถึงวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2514 กรมสามัญ
ศึกษาได้บรรจุนายพูลศักดิ์ สุวรรณไพโรจน์ วุฒิ ป.กศ. สูง และวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2515 ได้บรรจุ                
นายประสิทธ์ ไชยมหาวัน วุฒิ ป.กศ. สูง จนกระทั่ง ถึงวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2515 นายทอง อินทรีย์ 
ได้เดินทางมารับต าแหน่งครูใหญ่คนแรก   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2516 ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จ านวน 4 ห้องเรียน บ้านพัก
ครู 2หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง โดยใช้งบประมาณของกรมสามัญศึกษา สร้างบนพ้ืนที่ของโรงเรียนปัจจุบัน      
ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 2 แปลง ติดกัน คือ นายช่วง นาคะวิโรจน์ และ นายจ ารัส เสตังคบุตร บริจาค
ที่ดิน 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา การก่อสร้าง เสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 จึงย้ายมาเรียน
ในอาคารเรียนและสถานที่ปัจจุบัน และได้ถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี   

ปัจจุบันโรงเรียนพร้าววิทยาคมตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อนผาก
และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาทุกต าบล เนื่องจากเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเดียว    
ที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพร้าว 

โรงเรียนพร้าววิทยาคมมุ่งมั่นในการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้   
และคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพที่สุจริต  ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอน          
3 หลักสูตร ได้แก่   

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
3. หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
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                แผนภาพแสดง การจัดการศึกษาของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ     
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยมีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน   
5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหาร
ทั่วไป  กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

                    แผนภาพแสดง โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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การจัดการศึกษา 

หลักสูตแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)                              

พุทธศักราช 2556 

หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 
 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
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ข้อมูลบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 99  คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 คน (03.03%)  บุคลากรสายการสอน จ านวน 73 คน (73.73%)  และบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 23  คน (23.23%) ดังนี้ 
 - จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
   1. บุคลากรสายบริหารสถานศึกษา จ าแนกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน (33.33%) 
รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน (66.67%) 

  2. บุคลากรสายการสอน จ าแนกเป็นข้าราชการครู  จ านวน 70 คน (95.89%) พนักงานราชการ 
จ านวน 1 คน (01.37%)  ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน (02.74%)    

  3. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกเป็นพนักงาน  จ านวน 1 คน  (04.35%)  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  
22 คน (95.65%)    

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- จ าแนกตามระดับการศึกษา  

    บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน (01.01%) ปริญญาโท จ านวน 36 คน (36.36%)  
ปริญญาตรี จ านวน 44  คน (44.44%) และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน (18.18%) 

 
 
 
 
 
 

73.73% 

23.23% 

03.03% 
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- จ าแนกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

             บุคลากรสายการสอน จ านวน 70 คน (ไม่นับรวมพนักงานราชการ/ครูจ้างสอน/ลูกจ้างชั่วคราว) 
จ าแนกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 9 คน (12.86%)  ต าแหน่งครู จ านวน 15 คน 
(21.42%)  ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 22 คน (31.43%)  ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  จ านวน 23 คน (32.86%) ต าแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน 1 คน (01.43%)   
 

 
 
  

แผนภูมิแสดง จ านวนบุคลการ ปีการศึกษา 2562 
จ าแนกระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

01.01% 

36.36% 

18.18% 

44.44% 

แผนภูมิแสดง จ านวนบุคลการ ปีการศึกษา 2562 
จ าแนกตามต าแหน่ง และวิทยฐานะ  

ครูผู้ช่วย 

ครู  

ครูช านาญการ 

ครูช านาญการพิเศษ 

ครูเช่ียวชาญ 

01.43% 12.86% 

21.42% 

31.43% 

32.86% 
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- จ าแนกตามรายวิชาที่สอน 

            บุคลากรสายการสอน จ านวน 73 คน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จ านวน   
11 คน (15.07%)  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 11 คน (15.07%) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน   
10 คน (13.70%)  กลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 7 คน (09.59%) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 7 คน (09.59%) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 4 คน (05.48%)  กลุ่มสาระ
ศิลปะ จ านวน 6 คน (08.23%)  กลุ่มสาระการงานอาชีพ จ านวน 16  คน (21.92%) โดยจ าแนกตามรายวิชา
ที่สอน ได้แก่ เกษตรกรรม จ านวน 2 คน (12.50%) ธุรกิจ-พาณิชยกรรม จ านวน 2 คน (12.50%)  คหกรรม 
จ านวน 3 คน (18.75%)  คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน (31.25%)  อุตสาหกรรม จ านวน 4 คน (25.00%)  
และครูแนะแนว จ านวน 1 คน (01.37%)    

 
ข้อมูลนักเรียน 

ระดับ 

ชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนห้อง จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนห้อง จ านวน
นักเรียน 

ม.1 5 188 6 215 6 200 
ม.2 6 233 5 182 6 206 
ม.3 5 193 6 230 5 175 
ม.4 6 215 6 200 5 187 
ม.5 6 224 6 207 6 210 
ม.6 6 218 6 224 5 194 

ปวช.1 1 30 1 30 1 30 
ปวช.2 1 34 1 30 1 30 
ปวช.3 1 36 1 34 1 34 
รวม 37 1,371 38 1,352 36 1,266 
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ แนะแนว 

แผนภูมิแสดง จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามรายวิชาที่สอน 
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     แผนภูมิแสดง จ านวนนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม  ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
 1. ที่ดินของโรงเรียน : 75 ไร่ 1 งาน  53 ตารางวา 
 2. สิ่งก่อสร้าง :  
             2.1 อาคารเรียน 4 หลัง  ได้แก่ อาคาร 216ก  อาคาร 216ค   อาคาร 318ล/30 พิเศษ   และ 
อาคาร 324ล  
             2.2 โรงฝึกงานแบบ 102/27 จ านวน 2 หลัง 
             2.3 โรงพลศึกษาแบบ 005 (2523) ปรับปรุงใหม่เป็นโรงประชุม 
    2.4 โรงอาหารหอประชุม 101 ล/27 (พิเศษ) 
    2.5 บ้านพักครู จ านวน 15 หลัง 
    2.6 บ้านพักภารโรง จ านวน 2 หลัง 
    2.7 สนาม ได้แก่ สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามกีฬา 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม และ 
สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม  
              2.8 ห้องส้วม 6 หลัง 
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ส่วนที ่2 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนว
ทางการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย    
ในการจัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยและในระดับและ
ประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่างๆได้อย่าง
สะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาเป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education,DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   
โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยม
ร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันยุคดิจิทัล
และโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความ
มั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล 
(digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีห รือ
สังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม 
 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม      
ความเท่าเทียมเสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
 ทั้งนี้การน ากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานเลขาธิการ      
สภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสู่การจัดท า ก ากับ ติดตามและประเมินมาตรฐาน
การศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับแต่ละระดับและประเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาโดยการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและใช้การวิจัย
เป็นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศให้ใช้เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบด้วย อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้สะดวกสู่การน าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา 2 ประการ ได้แก่
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน (2) มาตรฐานท าให้
สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางได้ นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานยังเป็น
การก าหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือ รวมพลัง เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษา      
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและ
ประเทศชาติว่าต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
มาตรฐานการศึกษาก าหนด 
  2. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ 
  3. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
  4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้
ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  5. ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์กรประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันสู่เป้าหมายเดียวกันและท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย           
   เพ่ือให้การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าค าอธิบาย
และระดับคุณภาพ พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่         
(1) มาตรฐานคุณภาพชองผู้เรียน  (2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ  (3) มาตรฐาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน  ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ย่อย 

รายละเอียด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา   
3 มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 
           นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ. 2560 -2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

    (1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
    (2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
    (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

              (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
    (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
     (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท  

   (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอน 
ตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท  

   (3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

   (4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่าน
ช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง 
Website FacebookและLine เป็นต้น  

   (5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร  

   (6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
   (7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทา (Career 
Education) 
      (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีด ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการได ้และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

   (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่  

   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน    
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
  2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง           
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร             
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง          
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
  2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ       
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   (1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
   (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
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   (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถม     
ให้มีพัฒนาการความพร้อมเพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   (6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  
ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ 
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

   (7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้าน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

   (8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
   (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 

ศึกษา  
   (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ 

บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
   (12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ 

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะ 
ในด้านศิลปะ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

   (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA  
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

   (14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม 
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  

   (15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล 
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

   (16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน  
   (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียน 

เฉพาะด้าน  
   (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 

  2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

   (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

   (2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
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              (3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น  

    (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ 
อาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

    (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานของอนามัย  

    (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional  
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  

   (7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
  2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SDGs) เพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero wasteและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable Development : EESD)  

   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ             
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
  2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

     (1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะ 
ความพิการ  

   (4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
   (5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ 

ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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   (7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง  

เหมาะสม และสร้างสรรค์  
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลย ีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ  

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
  (11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่มีความสามารถพิเศษในด้าน 

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
  (12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  (13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
  (14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ 

เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
  (16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท า 

แบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
  (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ 

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 (19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส าหรบัคนพิการจังหวัด  
 (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง 

ในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
      (21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

  2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society ) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา 
หลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

   (2) พัฒนา Digital Platformเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   (3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู  

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และ 

ความต้องการครู  
   (2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้อง 

กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   (3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
   (4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
   (5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลการผลิตครู 

 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)  
ของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

   (2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

   (3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตร 
ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด  

   (4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

   (5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  

   (6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ 
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

   (7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีความรู้ 
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 

   (8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ 
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

   (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี 
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)  

  (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

  (11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ 
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและการสอนแบบคละชั้น  



-17- 
 

  (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ  

  (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
  (14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 

 3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 

   (1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ  

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น  
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
เหลื่อมล้าทางการศึกษา  

 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

   (1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  

   (2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
   (3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ 

พ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  
   (4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน 

ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  
   (5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา  

วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท 
ของพ้ืนที่เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

   (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกันตามบริบท
เชิงพ้ืนที่ เช่น   ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสด ุครุภัณฑ์ เป็นต้น   ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ  ด้านความปลอดภัย  ด้าน Digital Technology 

   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

     (1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์ แผนการ 
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานแบบมีส่วนร่วม  

    (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ  
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

   (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบเพื่อสามารถ 
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

   (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษในการติดตาม ช่วยเหลือ และ 
สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   

   (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งด้าน 
ความเหมาะสม เพียงพอ  

   (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
และปลอดภัย  

   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ 
ในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  

   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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   (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Deviceและพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู 
อย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance  
Learning Information Technology : DLIT)  

   (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

   (1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

   (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
   (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
  5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 

   (1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  

   (2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
   (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
   (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
   (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจ  

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
   (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

     (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน  
บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม  

     (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา  
4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบ การกระจายอ านาจ เช่น  
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  Autonomous School  
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   (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture)  
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน  

   (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ (Digital Transformation)  

   (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

   (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ  
และคุณภาพชีวิตของชุมชน  

   (7) สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

   (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ 
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

   (9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก  

  (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น  
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

  (11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน 
พิเศษและสวัสดิการอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

  (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ  
  (13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

   (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งด้าน 
ความเหมาะสม เพียงพอ  

   (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น      
มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและ  
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

   (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง  
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

   (2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ 
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

   (3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงานเพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่ 
การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

   (4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ 
ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

   (5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   
ปีงบประมาณ 2562 
  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   
จ านวน 15 จุดเน้น   ประกอบด้วย 
 จุดเน้นที่ 1 คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

   1.1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษาและทัน

กับการเปลี่ยนแปลง 

   1.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

             1.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (4 กลุ่มสาระหลัก) 

       1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (5 กลุ่มสาระหลัก) 

 จุดเน้นที่ 2 นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย 

   2.1 นักเรียนมีสมรรถนะ มีการแสดงออกที่เด่นชัดไม่น้อยกว่า 5 ด้าน (คุณธรรม 

จริยธรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา ลูกเสือ ยุวกาชาด   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี จิตอาสา จิตสาธารณะ  การพัฒนาชุมชน) 

   2.2 นักเรียนมีทักษะในการคิด 

   จุดเน้นที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 

   3.1 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

     3.2 นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ด ี

     3.3  มีวินัยและเคารพกฎหมาย 

     3.4 ห่างไกลยาเสพติด 

     3.5 มีจิตสาธารณะ 

     3.6 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

     3.7 รักการท างาน 

     3.8 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
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   จุดเน้นที่ 4 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

   จุดเน้นที่ 5 นักเรียนมีทักษะอาชีพ 

   จุดเน้นที่ 6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   จุดเน้นที่ 7 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   จุดเน้นที่ 8 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน    

     8.1 การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 

     8.2 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

   จุดเน้นที่ 9 ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   จุดเน้นที่ 10 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   จุดเน้นที่ 11 ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

   จุดเน้นที่ 12    1 โรงเรียน : 1 นวัตกรรม 

   จุดเน้นที่ 13 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 

   จุดเน้นที่ 14 ระบบการบริหารงบประมาณ 

   จุดเน้นที่ 15 ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 

   15.1  ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 
   15.2 ระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

   ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.77 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.03 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.24 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 
 

5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 88.32 ดี 

จุดเด่น 
โรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับดีมากในทุกมาตรฐานและ   

ตัวบ่งชี้จึงมีความโดดเด่นในทุกด้านยกเว้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

                1) ควรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย 
       - ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการท าแบบทดสอบที่หลากหลาย 
      - คัดกรองผู้เรียนแล้วจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน (เก่ง  

ปานกลาง อ่อน) อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระฯ 
                          - ควรมีการวิเคราะห์ผลจากการสอบ O-NET และข้อสอบ O-NET เพ่ือน าไปวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                       2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความสามารถใน การอ่าน การเขียน การคิด และ 
การรู้จักท างานให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนให้สูงยิ่งขึ้นตามล าดับชั้นโดยเฉพาะในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรมีความสามารถในการจัดท าโครงงานที่มีคุณภาพสูงเป็นรายบุคคลได้ 

               3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การน าเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

               4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลาย และ 
ให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติในอาชีพที่ตนสนใจโดยเฉพาะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนธุรกิจและได้เขียนแผนธุรกิจของตนเอง 

               5) สถานศึกษาควรขยายผลโครงการพิเศษไปสู่ชุมชนและมีการน้อมน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       1) สถานศึกษาควรพิจารณาจัดท าข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงาน 

สนับสนุน หรือ หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างเป็นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาทบทวนข้อตกลงเดิมว่าจะ
พัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมอย่างไร 

       2) โรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจาก 
ผลการประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. จึงควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศก่อนสิ้นสุดระยะในการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2558) 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1) ควรพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนจัดท าบันทึกหลังสอน 

ที่สามารถน าข้อมูลจากการบันทึกหลังสอนไปแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสื่อฯ นวัตกรรม กิจกรรมการ
เรียนการสอนตลอดจนพัฒนาหลักสูตร 

   2) ควรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิด และการรู้จักท างานให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
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       3) ควรพัฒนาครูด้านการน าข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผน 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าและการใช้เครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผล การน าแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       1) ควรพัฒนาด้านการจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ 

กระบวนการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
          2) คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายในควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตัวบ่งชี้ในแต่ละตัวบ่งชี้โดยน าข้อมูล
จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ควรก าหนดโครงการในการ
พัฒนาในแต่ละมาตรฐานไม่ให้มีจ านวนมากเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ และก าหนด
กิจกรรมตามโครงการเพ่ือพัฒนาให้ครบทุกตัวบ่งชี้ ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่พัฒนา    
ในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ในแต่ตัวบ่งชี้ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการบริหารจัดการ 

         3) คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายในควรมีการประเมินคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรมในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละตัวบ่งชี้และมีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมตามโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

         4) คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายใน ควรพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติท่ีดี  
(Good Practice) ให้ดียิ่งขึ้นและเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่นเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561 

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      ตารางแสดง คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชา  ปีการศึกษา 2559-2561 

วิชา คะแนนเฉลี่ย   ผลการพัฒนาเปรียบเทียบ 2 ปี 
 2559 2560 2561 (ปกีารศึกษา 2560-2561) 

1. ภาษาไทย 48.64 47.88 58.61 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.73 
2. สังคมศึกษา 
   ศาสนาและ    
   วัฒนธรรม 

49.42 - - - 

3. ภาษาอังกฤษ 29.68 28.10 28.63 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 00.53 
4. คณิตศาสตร์ 30.36 26.79 32.02 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 05.23 
5. วิทยาศาสตร์ 35.84 32.32 37.89 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 05.57 

คะแนนเฉลี่ยรวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 04.12 
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แผนภูมแิสดง คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชา  ปีการศึกษา 2559-2561 

      
          จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น     

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงที่สุด (ร้อยละ 10.73)  
            2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      ตารางแสดง คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชา  ปีการศึกษา 2559-2561 

วิชา คะแนนเฉลี่ย   ผลการพัฒนาเปรียบเทียบ 2 ปี 
 2559 2560 2561 (ปีการศึกษา 2560-2561) 

1. ภาษาไทย 53.88 48.09 46.49 ลดลงร้อยละ 01.60 
2. สังคมศึกษา 
   ศาสนาและ    
   วัฒนธรรม 

35.52 32.38 34.69 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 02.31 

3. ภาษาอังกฤษ 24.89 24.25 24.96 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 01.71 
4. คณิตศาสตร์ 24.03 22.80 26.09 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 03.29 
5. วิทยาศาสตร์ 32.20 28.08 28.79 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 00.71 

คะแนนเฉลี่ยรวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 01.08 
               
   แผนภูมแิสดง คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชา  ปีการศึกษา 2559-2561 

      
              จากตารางและแผนภูมิ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น 

ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงที่สุด (ร้อยละ 03.29)  
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
โรงเรียน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนพร้าววิทยาคมใช้ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน 
2S4M  ได้แก่ Structure (โครงสร้างและนโยบาย)  Service and Product (ผลผลิตและการบริการ) Man 
(บุคลากร) Money (ประสิทธิภาพทางการเงิน) Materials (วัสดุและอุปกรณ์) และ Mannagement       
(การบริหารจัดการ) และระบุว่าสภาพภายในเชิงทางบวกซึ่งเป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือส่งผลต่อในทางลบ
ซึ่งเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนพร้าววิทยาคมใช้ประเด็น
ตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายนอก STEP ได้แก่ Social (สังคมและวัฒนธรรม)  Technology (เทคโนโลยี) 
Economic (เศรษฐกิจ) Politic (การเมืองและกฎหมาย) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และระบุว่า สภาพ
ภายนอกโรเงรียนพร้าววิทยาคมนั้น ส่งผลต่อโรงเรียนพร้าววิทยาคมในทางบวกซึ่งเป็นโอกาส 
(Opportunities) หรือส่งผลต่อโรงเรียนพร้าววิทยาคมในทางลบซึ่งเป็นอุปสรรค (Threats) ของโรงเรียน
พร้าววิทยาคม  โดยพบว่า สภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง 13 ประเด็น จุดอ่อน 8 ประเด็น และ
สภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส 27 ประเด็น และอุปสรรค 15 ประเด็น ดังตารางที ่1 และ 2 
ตารางที่ 1 จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
รหัส ประเด็นปัจจัย 
S1  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
S2  ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียน

มีแหล่งเรียนรู้และท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 
S3  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้านการศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา

เป็นอย่างด ี
S4  ความต้องการบริโภคเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
S5  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้ครูสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
S6  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) ท าให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
S7  เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
S8  เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีท าให้ส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากข้ึน 
S9  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่นในชุมชน ส่งผลให้

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
S10  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 
S11 รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนนุนกัเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และมีนโยบายช่วยเหลือด้านการศึกษา 

S12  นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (15 จุดเน้น) 
S13  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการศึกษา 
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ตารางที่ 1 จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
รหัส ประเด็นปัจจัย 
W1 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
W2 ผู้ปกครองบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
W3 ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควรเนื่องจากต้องท างาน 
W4 ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต เกม ท าให้นักเรียนบางส่วน

น าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 
W5 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนเมืองท าให้ขาดความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ในบางเรื่อง 
W6 งบประมาณในการจัดการศึกษามีน้อย ท าให้สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ความไม่ทันสมัย และขาดการซ่อมบ ารุง 
W7 นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การด าเนินงานต้อปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด 

ความต่อเนื่องในการพัฒนา 
W8 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 

ภายในโรงเรียน 
 
ตารางที่ 2 โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
รหัส ประเด็นปัจจัย 
O1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายได้ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
O2 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
O3 คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
O4 หลักสูตรสถานศึกษามีสาระเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน 
O5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความถนัด 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
O6 การระดมทุนการศึกษา 
O7 โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น 
O8 ครูเรียนจบระดับปริญญาตรีทุกคนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
O9 ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
O10 บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
O11 บุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
O12 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และพร้อมรับ

ความรู้ที่ทันสมัย 
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ตารางที่ 2 โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
รหัส ประเด็นปัจจัย 
O13 บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ 

และงานพิเศษ 
O14 ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
O15 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้ใช้จ่ายตรงตาม 

ความต้องการ 
O16 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และเป็นระบบ 
O17 การบริหารและการใช้งบประมาณมีความโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
O18 การระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาและจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือ 

จากผู้ปกครอง/องค์กรอื่นเป็นอย่างดี 
O19 มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
O20 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
O21 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
O22 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและด าเนินงานตามแผน 
O23 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  

เพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
O24 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตามนโยบายของโรงเรียน 
O25 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
O26 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
O27 โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
T1 การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค บริการน้ าดื่ม ยังไม่เพียงพอ 
T2 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข มีไม่เพียงพอ  
T3 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ของนักเรยีนต่ า 
T4 นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรมบางเรื่อง ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การรักษาทรัพย์สมบัติ

ของโรงเรียน 
T5 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
T6 ครูขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
T7 งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาโรงเรียนไม่เพียงพอ 
T8 การใช้งบประมาณยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
T9 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
T10 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
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ตารางที่ 2 โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
รหัส ประเด็นปัจจัย 
T11 สภาพโต๊ะ เก้าอ้ี สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนเก่า ช ารุด 
T12 การบ ารุง ดูแลตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
T13 ห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องอัจฉริยะ ห้องเครือข่ายไร้พรมแดนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนักเรียน 
T14 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีไม่เป็นปัจจุบัน 
T15 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานภายในโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 

กราฟแสดงสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนพร้าววิทยาคมข้างต้น พบว่า โรงเรียนพร้าว
วิทยาคม มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่ STAR   ซึ่งพ้ืนที่ STAR เป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการก าหนดต าแหน่ง 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (S) และ โอกาส (O) โดยมีค่าเฉลี่ย 0.83 และ 0.64 ตามลาดับ ซึ่งหมายถึงโรงเรียน
จะต้องใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive - stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ รวมทั้ง  
ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน 

 



 
  

ส่วนที ่3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2562-2564 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
  

วิสัยทัศน์  
  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2564 
 

พันธกิจ   
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง  

2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 
2. พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21   
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ 

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แลคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
4. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง  

2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย รักและภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบ 

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมีทักษะวิชาชีพตามศักยภาพ สนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน และประเทศในศตวรรษที่ 21  
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิตและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับ 

พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
7. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
8. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ซื่อสัตย์  

เคารพผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพอเพียงในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก 
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9. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
10. โรงเรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ส่งเสริมคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
11. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริม 

ศักยภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 
          12. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกอย่างหลากหลายและเพียงพอ 
 

อัตลักษณ์  
 สุภาพอ่อนน้อม พร้อมน ากิจกรรม 
 

เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
 

 

          คุณธรรมที่โดดเด่นของครู  
ครูเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
 คุณธรรมอัตลักษณ์ 
  1. ความมีวินัย 
  2. ความรับผิดชอบ 
  3. ความสุภาพอ่อนน้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คุณลักษณะ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้เรียนรู ้(Learner Person) 
    เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

รู้จักตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ บริหารจัดการ 
ตนเองเป็น มีทักษะชีวิต มีความรู้ความรอบรู้และสมรรถนะที่จ าเป็น 
ต่อการสร้างสุขภาวะ การศึกษาต่อหรือการท างานที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

สามารถชี้น าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้  มีทักษะชีวิต  
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/
การท างาน/อาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

2. ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    (Innovative Co-creative) 
    เพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร มีความรอบรู้ทางข้อมูล
สารสนเทศ และทางดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหา มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความคิดสู่การสร้าง
ผลงานในลักษณะต่างๆ 

สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทักษะการสะท้อนคิด การวิพากษ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง(Active Citizen) 
   เพ่ือสันติสุข 

ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ความยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย    
มีส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพลเมืองอาเซียน 

มีความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรมทางสังคม มีจิตาสา 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น 
ในการร่วมสร้างสังคมไทยและโลกที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย์ 
ในการท างานเพื่อส่วนรวม 

ค่านิยมร่วม : ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง  วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค 
คุณธรรม : 1. เป็นคนดี  2. มีวินัย  3. รักและภูมิใจในชาติ  4. สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด 5. รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ                        

  

ตารางแสดง  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2562-2564) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2564 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 
 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร    

และการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

จุดเน้นของสพฐ. 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

จุดเน้นของสพม.34 

- คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
- นักเรียนมีสมรรถนะ มีทักษะหลากหลาย 
- นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 
- นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ     
  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
- นักเรียนมีทักษะอาชีพ 

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ     
  สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า 
  ทางการศึกษา 
- ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  และภายนอก 
- 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  การจัดการศึกษา 
- การบริหารงบประมาณ 
- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคม 
  อาเซียน 
- ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียน 
  การสอน 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ       
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา   
    คุณลักษณะอันถึงประสงค์       
   ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม    
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  หลักสูตรแกนกลาง 2551  
  และหลักสูตรประกาศนียบัตร         
            วิชาชีพ 2556 

 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร     
   ทางการศึกษาให้มีคุณธรรม  
   จรยิธรรม คุณลักษณะอ้นพึง 
   ประสงค์และเป็นบุคคล            
      แห่งศตวรรษที่ 21 

        พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้    
 ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์และคุณภาพ       
   ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร  
- ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและ 
  มีทักษะวิชาชีพ  

- ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญตาม    
  ความถนัด  มีความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียน ครูและบุคลากรสามารถบูรณาการความรู้และ 
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพือ่สร้างนวัตกรรม   
- ผู้เรียน ครูและบุคลากรมทีักษะชีวิตและการท างาน    
  สามารถปรบัตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 

- ผู้เรียน ครูและบุคลากรใช้สารสนเทศเทคโนโลย ี
  อย่างสร้างสรรค์ 
- ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะของความเป็น 
  พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก 
- ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้          
สื่อการเรียนรู้ ระบบการติดตามและ 
วัดประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

- จัดการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม 
  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษให้มี 

   ความเป็นเลิศเฉพาะด้านและทักษะวิชาชีพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุลากร    

  ทางการศึกษาให้มีความสามารถทุกด้าน 
- เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา   

   ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม  
- พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรบูรณาการ    

   ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและ   

 

- โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม 
  และแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน  
  ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
- โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม  
  และแหล่งเรียนรู้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงาน 
  ภายนอกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

ผังกลยุทธก์ารพัฒนาโรงเรียนพร้าววิทยาคม (ปีการศึกษา 2562-2564) 
 

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ    
  มีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา     
  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

 
พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
และพร้อมให้บริการชุมชน 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         
   ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
   เสมอภาค เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนา 
  ศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

พัฒนาผู้บริหาร ครู และ   
บุคลากรทางการศึกษา 

สร้างโอกาสในการเข้าถึง   
บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ            มี

มาตรฐานและลดความ     

เพิ่มประสิทธิภาพ                      
การบริหารจัดการ 
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กลยุทธ ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้

ต่างๆที่เกี่ยวช้องกับระบบการติดตามและวัดประเมินผลการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
    เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
  
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 
(2/2.3-1) 

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคมล้านนา ร้อยละ 100 

2 
(2/2.3-2) 

จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

ร้อยละ 100 

3 
(2/2.3-3) 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

4 
(2/2.3-4) 

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

ร้อยละ 100 

5 
(2/2.3-5) 

สนับสนุนนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 

6 
(2/2.5-2) 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

7 
(2/2.5-3) 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 

8 
 (3/3.1)  

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 

9 
 (3/3.2)  

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

10 
 (3/3.3)  

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 100 

11 
 (3/3.4)  

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 100 
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ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
12 

 (3/3.5)  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

13 
 (1/1.1-1)  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   ร้อยละ 66.90 

14 
(1/1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ร้อยละ 66.90 

15 
(1/1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  ร้อยละ 66.90 

16 
(1/1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 66.90 

17 
(1/1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ 66.90 

18 
(1/1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 87.80 

19 
(1/1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 87.80 

20 
(1/1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รางวัล 100 

21 
(1/1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 88.50 

22 
(1/1.1-3) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 66.90 

23 
(1/1.1-4) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 96.80 

24 
(1/1.1-5) 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 78.00 

25 
(1/1.1-5) 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 78.00 

26 
(1/1.1-5) 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 78.00 

27 
(1/1.1-5) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ร้อยละ 4.30* 

28 
(1/1.1-5) 

พัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 4.30* 

29 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ ร้อยละ 95.60 

หมายเหตุ : * หมายถึง  ค่าร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
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ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
30 

(1/1.1-6) 
ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

ร้อยละ 95.60 

31 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 95.60 

32 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 95.60 

33 
(1/1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “สุภาพอ่อนน้อม” ร้อยละ 100 

34 
(1/1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “พร้อมน ากิจกรรม” ร้อยละ 100 

35 
(1/1.2-2) 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 77.00 

36 
(1/1.2-3) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 

37 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 100 

38 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99.50 

39 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 99.40 

40 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 

41 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 

42 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 100 

43 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่1-5 และ 7-32) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ล าดับที่ 6 และ 33-43) 
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  กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตรและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
             เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย รักและภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(1/2.3-1) 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

และสังคมล้านนา 
ร้อยละ 100 100 100 

2 
(1/1.1-5) 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 78.00 79.00 80.00 

3 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

4 
(1/1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “สุภาพอ่อนน้อม” ร้อยละ 100 100 100 

5 
(1/1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “พร้อมน ากิจกรรม” ร้อยละ 100 100 100 

6 
(1/1.2-2) 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 77.00 77.50 78.00 

7 
(1/1.2-3) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 100 100 

8 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 100 100 100 

9 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 100 100 

10 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 100 100 100 

11 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่1-3) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ล าดับที่ 4-11) 
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     กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมีทักษะ 

วิชาชีพตามศักยภาพ 
               เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมีทักษะวิชาชีพตามศักยภาพ สนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และประเทศในศตวรรษที่ 21   
              ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(1/1.1-3) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รางวัล 66.90 70.00 70.10 

2 
(1/1.1-4) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 96.80 97.00 97.20 

3 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

4 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

5 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

6 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
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    กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ  

ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
              เป้าประสงค์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.4) 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 

2 
(1/1.1-3) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 66.90 70.00 70.10 

             ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (ล าดับที่ 1) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่2) 
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  กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
            เป้าประสงค์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิตและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับ 
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.4) 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 

2 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

3 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

4 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

5 
(1/1.1-6) 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 95.60 95.75 95.90 

6 
(1/1.2-3) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (ล าดับที่ 1) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่2-6) 
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 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการความรู้ พัฒนา 
ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 
   เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้น า               

   ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.4) 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 

2 
(2/2.4) 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 100 100 

3 
 (3/3.2)  

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 

4 
(1/1.1-4) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 96.80 97.00 97.20 

5 
(1/1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “พร้อมน ากิจกรรม” ร้อยละ 100 100 100 

6 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (ล าดับที่ 1) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่2-4) 
  3. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ล าดับที่ 5-6) 
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            กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
             เป้าประสงค์ 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ซื่อสัตย์  
เคารพผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพอเพียงในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก 
            ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.4) 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 

2 
(1/1.1-5) 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 78.00 79.00 80.00 

3 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 100 100 

4 
(1/1.2-4) 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100 100 

           ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (ล าดับที่ 1) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที ่2) 
  3. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ล าดับที่ 3-4) 
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
            ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.2) 
สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร้อยละ 100 100 100 

2 
(2/2.2) 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ 

และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 100 100 

3 
(2/2.2) 

ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและจัดการ 

ของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 100 100 

         ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.6) 
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 

         ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากรแห่งศตวรรษท่ี 21 และพร้อมให้บริการชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริม 

ศักยภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 
           2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกอย่างหลากหลายและเพียงพอ 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2562 2563 2564 
1 

(2/2.5) 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 

2 
(2/2.5) 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 

           ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   
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ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562-2564 
 
1. ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ปีการศึกษา 2556 – 2561     

ปีการศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) 

รวมม.ปลายและ
ปวช. 

รวมทั้งหมด 

2559 681 724 116 840 1,521 
2560 614 657 100 757 1,371 
2561 627 631 94 725 1,352 

ประมาณการจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 
2562 581 569 116 685 1,266 
2563 606 567 107 674 1,280 
2564 600 546 105 651 1,251 

 
3. ประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2562-2564 

รายรับ/จ านวนนักเรียน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
จ านวนนักเรียนล่วงหน้า 2 ปี 1,266 1,280 1,251 3,797 
เงินงบประมาณ 
1.ค่าจัดการเรียนการสอน 4,636,500 4,682,200 4,573,800 13,892,500 
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 603,950 609,700 595,500 1,809,150 
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 559,120 564,560 551,460 1,675,140 
4.ค่าหนังสือเรียน 1,341,515 1,349,931 1,318,730 4,010,176 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,162,030 1,173,580 1,146,450 3,482,060 
6.ค่าปัจจัยพื้นฐาน 522,000 546,000 522,000 1,590,000 

รวม 8,825,115 8,925,971 8,707,940 26,459,026 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบ ารุงการศึกษา 3,342,240 3,379,200 3,302,640 10,024,080 

รวม 12,167,355 12,305,171 12,010,580 36,483,106 
เงินเหลือจ่าย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 

 433,110 437,680 434,720 1,305,510 
รวมทั้งหมด 12,600,465 12,742,851 12,445,300 37,788,616 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



สรุปโครงการ/กิจกรรมระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562-2564) 
 

กลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 3 ปี 
 จ านวน

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องระบบการติดตามและ 
วัดประเมินผลการศึกษาทุกกระดับให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

12/17 2,711,300 12/17 2,736,706 12/17 2,653,725 36/51 8,101,731 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3/6 59,620 3/6 59,620 3/6 59,620 9/18 178,860 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านและมีทักษะวิชาชีพตามศักยภาพ 

7/9 564,100 7/9 564,100 7/9 564,100 21/27 1,692,300 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

2/3 2,500 2/3 2,500 2/3 2,500 6/9 7500 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้น า 
ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

        

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ 
บูรณาการความรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคคล
แห่งศตวรรษท่ี 21 

11/18 416,355 1/2 416,355 1/2 416,355 33/54 1,249,065 

 



 
 
 

กลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 3 ปี 
 จ านวน

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินชีวิต 
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1/2 570,000 1/2 570,000 1/2 570,000 3/6 1,710,000 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

9/24 7,925,785 9/24 7,997,065 9/24 7,890,895 27/72 23,813,745 

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2/3 73,913 2/3 73,913 2/3 73,913 6/9 221,739 

กลยุทธ์ที ่10 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งศตวรรษท่ี 21 และพร้อมให้บริการชุมชน 

1/5 276,892 1/5 322,592 1/5 214,192 3/15 813,676 

รวม 47/86 12,600,465 47/86 12,742,851 47/86 12,445,300 143/261 37,788,616 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



-50- 
 

รายละเอียดงบประมาณระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562-2564) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
               ที่เก่ียวข้อง ระบบการติดตามและวัดประเมินผลการศึกษาทุกกระดับให้มีประสิทธิภาพ  
               สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและ 
               การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

     กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร      
     จัดการงานทะเบียนและวัดผลฯ 

45,000 45,000 45,000 - เงินอุดหนุน  

1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
     และการจัดการเรยีนรู ้

8,477 8,477 8,477 1-11 14-24 
30-44 

เงินอุดหนุน  

1.3 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ตดิตาม       
     ตรวจสอบการจัดการเรียนรู ้

- - - 5 12 13 25 
26 27 28 29 

เงินอุดหนุน  

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรยีน 

     กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
     ห้องสมุด 

61,040 61,040 61,040 8 เงินอุดหนุน  

2.2 กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู ้ 2,000 2,000 2,000 6 เงินอุดหนุน  
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

3.1 สนับสนุนหนังสือเรียน        1,341,515 1,349,931 1,318,730 10 เงินอุดหนุน  
3.2 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 559,120 564,560 551,460 10 เงินอุดหนุน  
3.3 กิจกรรมการบริการเทคโนโลย ี  
     สารสนเทศและการสื่อสาร 

126,000 137,550 98,870 6  8 เงินอุดหนุน  

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
     - อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

 
174,445 

 
174,445 

 
174,445 

 
10 

 
เงินอุดหนุน 

 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์

6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1,730 1,730 1,730 1  25-27 เงินอุดหนุน  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

6.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
     - Mathematics Challenge 
     - Mathematics Clinic 
     - ห้องเรียนออนไลน์ 
     - สร้างเพจเครือข่ายการเรียนรู้      

 
 34,900 
7,530 

- 
1,470 

 
 34,900 
7,530 

- 
1,470 

 
 34,900 
7,530 

- 
1,470 

3  4  9 
 

เงินอุดหนุน  

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ภาษาไทย 

7.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
     - ส่งเสริมการอ่าน 

 
3,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
14 

 
เงินอุดหนุน 

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

8.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน      เงินอุดหนุน  
      - English on Tour 13,750 13,750 13,750 17    
      - พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
      - จัดกิจกรรม Active learning 

19,550 

15,000 
19,550 

15,000 
19,550 

15,000 
6 

3  4  9 11 
  

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา 

9.1 กิจรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน     เงินอุดหนุน ศาสนา และ 
   - ผลิตสื่อการสอน 4,835 4,835 4,835 10  วัฒนธรรม 
  - พัฒนาการเรยีนรุ้ประวัติศาสตร์   8,243 8,243 8,243 3  4  9 11   
10. โครงการพัฒนาการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศกึษา 

     กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

10.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    10 เงินอุดหนุน  
     - อุปกรณ์กีฬา 49,435 49,435 49,435    
     - ปรับปรุงสื่อการสอน 10,000      
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

11. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ 

11.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    2 3 9 10 เงินอุดหนุน  
      - ด้านศิลปะ 15,000 15,000 15,000    
      - ด้านดนตรสีตริง-โฟล์คซอง 25,360 25,360 25,360    
      - สอนเสริมพื้นฐานดนตร ี
      - ห้องสมุดดนตร ี
      - ด้านวงดนตรีลูกทุ่ง 
        และวงโยธวาทิต 
      - ด้านนาฏศิลป ์
      - ด้านดนตรีพื้นเมือง 

3,000 
10,800 
10,000 

 
31,100 
45,000 

3,000 
10,800 
10,000 

 
31,100 
45,000 

3,000 
10,800 
10,000 

 
31,100 
45,000 

   

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 
การเรียนรูก้ารงานอาชีพ 

     กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

12.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    2 3 9 10 เงินอุดหนุน  
      - ด้านคหกรรม 25,000 25,000 25,000    
    - ด้านเกษตรกรรม 35,000 35,000 35,000    

      - ด้านอุตสาหกรรม 
      - ด้านธุรกิจ 

21,000 
3,000 

21,000 
3,000 

21,000 
3,000 

   

รวม 2,711,300 2,736,706 2,653,725 (12 โครงการ  17 กิจกรรม) 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
              และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด   
              ประสิทธิผล 
  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที ่ แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564   งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     -กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

1.1 กิจกรรมคณุธรรม 
     - ปฐมนิเทศ 
     - คุณธรรมดี ไม่มีศูนย ์
     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
     - จิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน ์
     - โรงเรียนสุจรติ (ค่ายเยาวชน 
       คนดีของแผ่นดิน) 

 
30,770 
25,997 
202,000 
80,000 
150,000 

 
30,770 
25,997 
202,000 
80,000 
150,000 

 
30,770 
25,997 
202,000 
80,000 
150,000 

4  5  6  7  
8  9 10 11 
 

เงินอุดหนุน -กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรยีน 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา   

2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน     เงินอุดหนุน ศาสนาและ  
     - ส่งเสริมและพัฒนาความเปน็ 

       พลเมืองด ี
16,550 16,550 16,550 1 2  วัฒนธรรม 

     - พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรยีน 240 240 240 3   
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ 

    
 

 กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

3.1 กิจกรรมคณุธรรมทั้งระบบ - - - 2 3 8 9  -  
3.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 45,350 45,350 45,350 2 3 8 9  เงินอุดหนุน  
3.3 กิจกรรมโพธิสตัว์น้อย 3,000 3,000 3,000 2 3 8 9  เงินอุดหนุน  
3.4 กิจกรรมแบบอย่างที่ดีมีคา่ที่สดุ 11,270 11,270 11,270 2 3 8 9    

รวม 59,620 59,620 59,620 (3 โครงการ  6 กิจกรรม) 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมีทักษะวิชาชีพตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพและคุณลกัษณะ 
ของผู้เรียน 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ 

1.1 กิจกรรมความส าเร็จสูร่ั้ว  14,000 14,000 14,000 3 เงินอุดหนุน   
     มหาวิทยาลัย              
1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ่ 
     เพื่อเส้นทางแห่งอนาคต 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

2 3 6 เงินอุดหนุน  

1.3 กิจกรรมเปิดโลกกว้างแห่งการ 
     เรียนรู้สู่การศึกษาต่อและอาชีพ 

8,640 8,640 8,640 2 3 6 เงินอุดหนุน  

2. พัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ 

2.1 กิจกรรมวิชาการ 
     - ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
       และพัฒนาศักยภาพ 

 
450,160 

 
450,160 

 
450,160 

 
1-6  

 
เงินอุดหนุน 

 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร ์

3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    1-5 เงินอุดหนุน  
     - สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
     - โครงงานวิทยาศาสตร ์

10,000 
1,600 

10,000 
1,600 

10,000 
1,600 

  
 

  

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    1-5 เงินอุดหนุน  
     - ส่งเสริมความเป็นเลิศ 15,000 15,000 15,000     
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ภาษาไทย 

5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    1-5 เงินอุดหนุน  
     - วันส าคัญภาษาไทย 
     - พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ        

10,000 
15,000 

10,000 
15,000 

10,000 
15,000 

    

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 
ภาษาต่างประเทศ 

     กลุ่มสาระ  
การเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

6.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    1-5 เงินอุดหนุน  
     - สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
     - วันตรุษจีน 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 
การงานอาชีพ 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ 

7.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน     1-6 เงินอุดหนุน   
     - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       ผู้เรียนกลุ่มอุตสาหกรรม  
     - พัฒนาประสบการณผ์ู้เรยีน 
       กลุ่มธุรกิจ 

3,000  
 

8,700 

3,000  
 

8,700 

3,000  
 

8,700 

     

รวม 564,100 564,100 564,100 (7 โครงการ  9 กิจกรรม) 

 
 
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี   
               ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  
               ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบงาน 
กลุ่มอ านวยการ 

     กลุ่มอ านวยการ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
     เพื่อความก้าวหน้า              

- - - 1 2 
1-6 

   

1.2 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพ 

2,500 2,500 2,500 1 
 

เงินอุดหนุน  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

     กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ 

2.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - - - 1 2 
1-6 

    

รวม 2,500 2,500 2,500 (2 โครงการ  3 กิจกรรม) 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการความรู้ พัฒนาทักษะ 

              และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ  

1.1 กิจกรรมวิชาการ 

      - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
        ทางการเรียน 

 
91,900 

 
91,900 

 
91,900 

 
4 

 
เงินอุดหนุน 

 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   2.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

6,000 

 
 
 

6,000 

 
 
 

6,000 

 
 
 

1-4 

 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   3.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

9,500 

 
 
 

9,500 

 
 
 

9,500 

 
 
 

1-4 

 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   4.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1-4 

 
 
 
- 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   5.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

4,600 

 
 
 

4,600 

 
 
 

4,600 

 
 
 

1-4 

 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ภาษา 
ต่างประเทศ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
   6.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 
 

480 

 
 
 
 

480 

 
 
 
 

480 

 
 
 

1-4 

 
 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

   7.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 

 
 
 

1-4 

 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ 

   8.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1-4 

 
 
 
- 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ศิลปะ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนการสอนกลุม่สาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพ 

   9.1 กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

35,000 

 
 
 

35,000 

 
 
 

35,000 

 
 
 

1-4 

 
 
 
เงินอุดหนุน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
การงานอาชีพ 

10. โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     กลุ่มบรหิาร 
กิจการนักเรยีน  

10.1 กิจกรรมรู้จักนักเรียน 
       เป็นรายบุคคล 

2,800 2,800 2,800 - เงินอุดหนุน  

10.2 คัดกรองนักเรียน - - - - -  
10.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
     ผู้เรียน 

124,977 124,977 124,977 5-6 เงินอุดหนุน  

10.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหา 23,120 23,120 23,120 1 เงินอุดหนุน  
10.5 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน 25,191 25,191 25,191 - เงินอุดหนุน  
11. โครงการโรงเรียนยุติธรรม 

อุปถัมภ ์
     กลุ่มบรหิาร 

กิจการนักเรยีน  
11.1 กิจกรรมมาตรการ  
       ด้านการป้องกัน 

44,362 44,362 44,362 5-6 เงินอุดหนุน  

11.2 มาตรการดา้นการศึกษา 39,000 39,000 39,000 1 เงินอุดหนุน  
11.3 มาตรการดา้นการรักษา 5,700 5,700 5,700 5-6 เงินอุดหนุน  
11.4 มาตรการป้องกัน 
      และแก้ปัญหา 

1,725 1,725 1,725 1 เงินอุดหนุน  

รวม 416,355 416,355 416,355 (11 โครงการ  18 กิจกรรม) 
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ครู และบุคลากร   
               ทางการศึกษาในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ  

1.1 กิจกรรมวิชาการ 

      - กิจกรรม Open House 

1.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 

 
200,000 
370,000 

 
200,000 
370,000 

 
200,000 
370,000 

 
1-6 
1-6 

 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

 

รวม 570,000 570,000 570,000 (1 โครงการ  2 กิจกรรม) 

 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
              อย่างทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
              การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

     กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร  
     จัดการกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

30,000 30,000 30,000 3 เงินอุดหนุน  

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการ   
     กลุ่มสาระ การเรยีนรู้       

80,000 80,000 80,000 3 เงินอุดหนุน  

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริม 

ศักยภาพและคุณลกัษณะ 
ของผู้เรียน 

     กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

2.1 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
     เพื่อเส้นทางแห่งอนาคต 

8,000 8,000 8,000 3 เงินอุดหนุน  

2.2 กิจกรรมทุนการศึกษา 5,500 5,500 5,500 3 เงินอุดหนุน  
2.3 กิจกรรมการด าเนินงานกองทุน 
     กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

7,000 7,000 7,000 3 เงินกยศ.  

2.4 กิจกรรมทุนอุดหนุน 
     ปัจจัยพื้นฐาน 

522,000 546,000 522,000 3 เงินอุดหนุน  

3. โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

     กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ  

3.1 เครื่องแบบนักเรียน 603,950 609,700 595,500 4 เงินอุดหนุน  
4. โครงการพัฒนาระบบงาน 
กลุ่มอ านวยการ 

     กลุ่มอ านวยการ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร 
     จัดการกลุ่มอ านวยการ  

74,230 74,230 74,230 3 เงินอุดหนุน  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 

 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
4.2 กิจกรรมส่งเสรมิขวัญ 
     และก าลังใจครู       

16,000 16,000 16,000 3 เงินอุดหนุน  

5. โครงการบริหารจัดการ 

งบประมาณ 
     กลุ่มอ านวยการ 

5.1 ค่าตอบแทน 52,500 52,500 52,500 3 เงินอุดหนุน  
5.2 ค่าใช้สอย 600,000 600,000 600,000 3 เงินอุดหนุน  
5.3 ค่าวัสด ุ 366,195 366,195 366,195 3 เงินอุดหนุน  
5.4 ค่าสาธารณูปโภค 975,000 975,000 975,000 3 เงินอุดหนุน  
6. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากร      กลุ่มอ านวยการ 
6.1 กิจกรรมจัดจา้งครูและบุคลากร 2,050,920 1,305,600 1,276,020 3 เงินอุดหนุน  
6.2 กิจกรรมจัดจา้งครูต่างประเทศ 1,291,320 2,073,600 2,026,620 3 เงินบ ารุง

การศึกษา 
 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

ระบบบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
     กลุ่มบรหิาร 

ทั่วไป 
7.1 กิจกรรมพัฒนางานบริการ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป 

4,300 4,300 4,300 3 เงินอุดหนุน  

7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร 
     ส านักงาน 

3,200 3,200 3,200 3 เงินอุดหนุน  

7.3 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ 31,000 31,000 31,000 3 เงินอุดหนุน  
7.4 กิจกรรมพัฒนางานโสต 
     ทัศนศึกษา 

64,000 64,000 64,000 3 เงินอุดหนุน  

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ 

กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

     กลุ่มนโยบาย 
และพัฒนา 
คุณภาพ  

8.1 กิจกรรมบริหารส านักงานกลุม่ 19,494 19,494 19,494 3 เงินอุดหนุน การศึกษา 
8.2 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา 
     งานนโยบายและประกัน 
     คุณภาพการศึกษา 

17,246 17,246 17,246 1-2 เงินอุดหนุน  

8.3 กิจกรรมจัดระบบควบคมุ 
     ภายใน 

8,000 8,000 8,000 3 เงินอุดหนุน  

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     กลุ่มนโยบาย 
และพัฒนา   

9.1 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา 
     ระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน 

632,280 632,280 632,280 3 เงินอุดหนุน คุณภาพ
การศึกษา 

9.2 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

463,650 468,220 457,380 3 เงินอุดหนุน  

รวม 7,925,785 7,997,065  7,890,895 (9 โครงการ  24 กิจกรรม) 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

ระบบบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
     กลุ่มบรหิาร 

ทั่วไป 
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ ์ 72,288 72,288 72,288 1 เงินอุดหนุน  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ 

กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

     กลุ่มนโยบาย 
และพัฒนา 
คุณภาพ  

2.1 กิจกรรมพัฒนา  
     ระบบสารสนเทศ 

1,125 1,125 1,125 1 เงินอุดหนุน การศึกษา 

2.2 กิจกรรมจัดท างานวิจันสถาบนั 500 500 500 1 เงินอุดหนุน  
รวม 73,913 73,913 73,913 (2 โครงการ  3 กิจกรรม) 

 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ครู บุคลากร     

                ทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 และพร้อมให้บริการชุมชน 

 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  แหล่ง กลุ่ม/กลุ่มสาระ 
 2562 2563 2564  งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

     กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

1.1 กิจกรรมพัฒนางานอาคาร 
     สถานท่ี 

206,492 252,192 143,792 1 2 เงินอุดหนุน  

1.2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา 
     ภูมิทัศน์โรงเรียน 

31,900 31,900 31,900 1 เงินอุดหนุน  

1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบน้ าดื่ม 
     และแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 

4,300 4,300 4,300 1 3 เงินอุดหนุน  

1.4 กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด   
     ห้องน้ าห้องส้วม 

3,200 3,200 3,200 1 3 เงินอุดหนุน  

1.5 กิจกรรมจัดซุม้วันส าคัญ 31,000 31,000 31,000 1 เงินอุดหนุน  
รวม 276,892 322,592 214,192 (1 โครงการ  5 กิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 


