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       เอกสารล าดับที่ 2/2564 

      กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 

       โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
       โทร.  0 7439 9043   โทรสาร  0 7439 9261 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา (KRASAESINWITTAYA  SCHOOL) เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ
กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบการศึกษาในระบบ 
มี 2 ระดับ ประกอบด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สภาพโดยทั่วไป ดังนี้ 
 1.  สถานที่ตั้ง เลขท่ี 124  ถนนเกาะใหญ่ – ระโนด ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  

2.  รหัสไปรษณีย์    90270    
3.  หมายเลขโทรศัพท์   0-7439-9043              
4.  หมายเลขโทรสาร    0-7439-9261 

5.   e- mail :  Krasaesin043@gmail.com   

6.   เว็ปไซด์ :   www.krasaesin.ac.th 

7.   พื้นที่    29  ไร่  3  งาน  46.6  ตารางวา  โดยการบริจาคของประชาชนในต าบลเชิงแส มีอาณาเขต 
ดังนี้ 

-   ทิศเหนือ   จด   ที่ดิน นายจรัญ นางเจียร คงเพชร, นายลิ่ม นางฉ้าย  มาฆะโน,  นายชัย  ดวงจักร 
-   ทิศใต้   จด   ที่ดิน นายเอื้อม  นางหีด ชูไทย 
-   ทิศตะวันออก  จด  ที่ดินนายพลัด  นางพลอย  นัครามนตรี ,  นายเปี้ยน นางแซม คงนุ้ย  นายวุ่น  

นางอ่ า  ชูศรี , นายดิษฐ์  นางคล่ า  ปิ่นทองพันธ์และนางลั่น  ชัยเชื้อ 
-   ทิศตะวันตก   จด  ที่ดินนายอ่ิม  นางลั่น  สุทโธ , นายสุข  นางคง  บัวมาก, นายเชือน  ด าสิโก  นาย

ฉลาด  ด าสิโก และนายอ่ิม  นางชื่น  วีระกาญจน์ 
8.  รับการอนุมัติจัดตั้ง   เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2522 

 9.  การจัดการเรียนการสอน  จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       

10.  เขตพ้ืนที่บริการ  22  หมู่บ้าน    
                     -  ต าบลเชิงแส  มี 4  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ที่ 1  บ้านเขาใน 
                                 2.   หมู่ที่ 2  บ้านรัดปูน 

            3.   หมู่ที่ 3  บ้านเชิงแสใต้ 
                                 4.   หมู่ที่ 4  บ้านเชิงแสเหนือ 
  -  ต าบลโรง  มี  5  หมู่บ้าน  คือ   

mailto:Krasaesin043@gmail.com
http://www.krasaesin.ac.th/


 

                                 1.   หมู่ที่ 1  บ้านโคกพระ 
                                 2.   หมู่ที่ 2  บ้านกาหร า 

            3.   หมู่ที่ 3  บ้านโคกแห้ว 
                                 4.   หมู่ที่ 4  บ้านโรงเหนือ 

            5.   หมู่ที่ 5  บ้านโรงใต้ 
  -  ต าบลกระแสสินธุ์  มี  4  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบัว 
                                 2.   หมู่ที่ 2  บ้านโตนดด้วน 

            3.   หมู่ที่ 3  บ้านคลองโหน 
                                 4.   หมู่ที่ 4  บ้านม่วงงาม  
  -  ต าบลเกาะใหญ่  มี  9  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ที่ 1  บ้านอ่าวบัว 
                                 2.   หมู่ที่ 2  บ้านแหลมยาง 

            3.   หมู่ที่ 3  บ้านไร่ 
                                 4.   หมู่ที่ 4  บ้านแหลมบ่อท่อ 
                                 5.   หมู่ที่ 5  บ้านยางทอง 
                                 6.   หมู่ที่ 6  บ้านแหลมหาด 

            7.   หมู่ที่ 7  บ้านเกาะใหญ่ 
                                 8.   หมู่ที่ 8  บ้านแหลมคูลา 
                                 9.   หมู่ที่ 9  บ้านแหลมชัน 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนในฝัน 

ปรัชญาโรงเรียน  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
ค าขวัญโรงเรียน  สามัคคี  มีวินัย  ร่วมใจ  ใฝ่ศึกษา 
สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า  -  น้ าเงิน 

    สีฟ้า         หมายถึง  ความเยือกเย็น  ความก้าวหน้า 

    สีน้ าเงิน     หมายถึง  ความหนักแน่น  ความมั่นคง 

อักษรย่อของโรงเรียน ก.ส. 
อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะส าคัญท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกับนักเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม    พร้อมวินัย    น้ าใจงาม 

ตราประจ าโรงเรียน กระแสน้ า  -  คบเพลิง 

 
 
 
 

กระแสน้ า   หมายถึง  การศึกษาที่ไม่มีวันหมดสิ้น  ศึกษาได้ทุกเพศทุกวัย 
คบเพลิง     หมายถึง  คนที่ได้รับการศึกษาย่อมได้รับแสงสว่างเป็นเครื่องมือน าทางใน    
                การด าเนินชีวิต 
 



 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2563   
 

 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่  1 
มัธยมศึกษาปีที่  2 
มัธยมศึกษาปีที่  3 

2 
2 
2 

33 
25 
29 

31 
34 
28 

64 
59 
57 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 8 87 93 180 
มัธยมศึกษาปีที่  4 
มัธยมศึกษาปีที่  5 
มัธยมศึกษาปีที่  6 

2 
2 
2 

13 
10 
12 

16 
20 
17 

29 
30 
29 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 35 53 88 
รวมทั้งสิ้น 15 122 146 268 

 

ข้อมูล  10  มิ.ย. 63 
 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  2563  
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
1.  ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2.  ครูปฏิบัติการสอน 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
1 
- 
1 
3 
1 
1 
- 
1 

 
2 
3 
1 
3 
1 
- 
- 
1 

 
3 
3 
2 
6 
2 
1 
- 
2 

2.  ครูอัตราจ้าง 1 3 4 
3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 

รวม 10 15 25 
อัตราส่วนครู / นักเรียน 1 : 10.72 

 
 
 

 
 



 

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ โทรศัพท ์
1 นายสาโรจน์  สวยงาม ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0901656647 
2 นายมงคล  เครือแก้ว กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 นายสมศักดิ์  ชุมแสง กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 0805443727 
4 นายอุดร  แก่นบุญ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 0954385736 
5 นางวนิดา  ปาณะศร ี กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 0810994908 
6 พระมหามานพ  ปภสสฺโร กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 0872876833 
7 นายสมกฤต  มีปดิ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0955263473 
8 นางสาวอรพิน  เรืองศร ี กรรมการ ผู้แทนคร ู 0862841615 
9 นายรัชพล  หิ้นนรานุกลู กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารสถานศึกษา 0894664409 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 

1. ปัจจัยภายใน 
 

S1 ด้านโครงสร้าง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของโครงสร้างการ
บริหารของโรงเรียน 
2. ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของโครงสร้างการ
บริหารของกลุ่มงาน 
3. นโยบายด้านส่งเสริมวิชาการ 
4. นโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. นโยบายด้านการบริหารงบประมาณ 
6. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของครู ค่อนข้าง
ชัดเจนตามความรู้ ความสามารถ 
7. ครูมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย 
2. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
3.  ขาดการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
4. ภาระงานบางหน้าที่ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. การใช้ระบบเทคโนโลยี ในการสื่อสารภายใน
โรงเรียนบางครั้งไม่สามารถทั่วถึง ไม่ชัดเจน ไม่
ทันเวลา 

S2 ด้านการบริการและผลผลิต 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการจัดหลักสูตรการเรียน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. การจัดระบบการควบคุมการใช้ อินเตอร์ของ
นักเรียน 
4. การเปิดบริการให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ต 
5. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านดนตรี
ศิลปะและกีฬา 
7. มีการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอน/
กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ป้องกันอบายมุข สารเสพติด 
โรคเอดส์ 
8. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆดี 
9. มีระบบจัดการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
10. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง  

1. หลักสูตรการเรียนไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. กิจกรรมที่จัดไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน 
3. นักเรียนไมม่ีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ไม่สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนส่วนน้อยทีม่ีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
5. นักเรียนส่วนน้อยมีความทันสมัย ก้าวทันโลก 
6. คุณภาพของนักเรียนด้านวิชาการอยู่ในระดับ
ปรับปรุง 
7. คุณภาพของนักเรียนด้านการอ่าน เขียนภาษาไทย
อยู่ในระดับปรับปรุง 
8. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกเร พูดค า
หยาบ 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
10. คุณภาพผู้เรียน และคุณลักษณะอยู่ในระดับต่ า 
11. กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่



 

11. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน ฯ กิจกรรมกีฬาสี กีฬาต้านยา
เสพติด ค่ายพุทธบุตร วิถีพุทธ 
12. มีบริการระบบอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน แต่อยู่ 

เขียนไว้ในแผน ครูยุ่งอยู่กับการท าเอกสารเป็นรูปเล่ม
เพ่ือเสนอผู้บริหาร ผอ.ได้ผลงาน  เขตได้หน้า 
12. กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มากเกินไปกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

S2 ด้านการบริการและผลผลิต 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ภายใต้ระบบควบคุมการใช้ที่เหมาะสม 
14.  นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
15. นักเรียนมีน้ าใจ จิตสาธารณะ 

13. ระบบบริการห้องสมุดไม่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
นิสัยใฝ่เรียนรู้ แก่นักเรียน 
14. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
15. นักเรียนส่วนบางกลุ่มมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ 
16. นักเรียนมีกิจกรรมมาก กระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
17. ครูยึดติดกับเนื้อหาและความรู้สึกตัวเอง 

M1 ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของคร ู
2. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 
3.ความมุ่งม่ันท างานของครใูนภาระงานสอน 
4. ครูมคีวามสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยีของครู 
6. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน 
7. การพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
8. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
9. ครูมีความรู้ ความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
10. ครูมีความรู้  ความสามารถในการวัดผลและ
ประเมินผล 
11. ครูมีเพียงพอตามเกณฑ์ 

1. จ านวนครูมีไมเ่พียงพอในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ความมุ่งมั่นท างานของครูในหน้าที่ อ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมายยังมีน้อยและท างานไม่เป็นทีม 
3. ครูบางส่วนมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น 
4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่ไม่หลากหลายและ
ไม่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนมีภาระงานมาก 
5. ครูมีภาระงานพิเศษมาก 
6. ขาดความเข้มแข็งของการรักษากฎ ระเบียบ วินัย
ในการปฏิบัติราชการ 
7. ขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
8. การท างานไม่ราบรื่น งบประมาณมีน้อย ความไม่
โปร่งใสในการใช้งบประมาณ 
9. งานฝ่ายปกครองอ่อนแอ ไม่ลงโทษอย่างเด็ดขาด 



 

12. ครูมีวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ทิศทางท่ีวางไว้ 
13. บุคลากรด้านวิชาการมีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
14. ครูจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่น มีการ
นิเทศการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน 
15. ครูมีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ที่สนใจ
และจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 ครูมีความสามารถท่ีหลากหลายมากกว่าการสอน 

10. ครูบางคนขาดทักษะการท างานเป็นทีม ขาด
ความร่วมมือในการท างานส่วนรวมที่นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอน 
11. ครูบางคนไม่ยอมเปิดรับเทคโนโลยี ICTเพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนและการท างานต่าง ๆ 
12. ครูบางคนละเลยต่อหน้าที่ 
13. ครูให้ความร่วมมือในกิจกรรมน้อย ขาดความ
สามัคคีในคณะ 
14. ครูมีประชุมบ่อย กระทบต่อการเรียนการสอน 
 

M1 ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

อย่างเดียว เช่น ด้านดนตรี กีฬา การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
17. ครูมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

15. ครูส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม 
16. ครูมีภาระงานอ่ืน บางครั้งละเลยงานสอน 

M2 ด้านประสิทธิภาพด้านการเงิน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามระเบียบ
การเงิน 
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสเป็นระบบ มีความ
ยืดหยุ่นดี มีอิสระในการจัดท าโครงการต่างๆ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหาร
แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 

1. งบประมาณสนับสนุนไมเ่พียงพอในบ้างกลุ่มงาน 
2. การระดมทุนเพ่ือการศึกษามีน้อย 
3. การสนับสนุนการศึกษาจากชุมชน ผู้ปกครองมี
น้อย 
4. การใช้เงินบางรายการขาดความตระหนักเรื่อง
ความประหยัด ค่าใช้จ่ายไปราชการสูงเกินงบที่ตั้งไว้ 
ไม่เป็นไปตามแผน 

M3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีห้องเรียนเพียงพอ 
2. มีอาคารประกอบเพียงพอ 
3. มีสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมในห้องเรียนและใน
โรงเรียน 
4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในบางกลุ่มสาระฯ 
 

1. ไม่มีศูนย์วิทยบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีไม่เพียงพอ 
3. ไม่ระบบการดูแล บ ารุงรักษาสื่อ 
4. ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อย 
5. สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไมเ่พียงพอ 
6. ความทันสมัยและความหลากหลายของสื่อ
นวัตกรรม 



 

7. แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มุมหนังสื่อกลุ่มสาระฯ ให้บริการน้อย 
ไม่จูงใจให้นักเรียนเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 .  ค ว ามส า มา รถ ในกา ร บริ ห า ร อ งค์ ก ร ขอ ง
กรรมการบริหาร 

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและ
ทุกภาคส่วน 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

2. การกระจายอ านาจการบริหารสู่กลุ่มการบริหาร 5 
กลุ่ม  
3.  การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
4. มีแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ ปฏิทิน ระบบ
ควบคุม 

2. ขาดการติดตาม ตรวจสอบความคุ้มค่า ความ
ประหยัด และผลสัมฤทธิ์ 
3. ไม่มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4. การบริหารงานนิเทศติดตามในบางงาน 
5. ไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ภายใน รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
5. ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลมี
ความโปร่งใสเป็นธรรม 

8. งานพิเศษมีมาก กระทบงานสอนของครู 

 

2. ปัจจัยภายนอก 
 

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การคมนาคมสะดวก 
2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
3. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
นักเรียนมีแบบอย่างที่ด ี
4. มแีหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สังคมชนบท บิดา มารดา นักเรียนอาศัยอยู่ร่วมกัน 
6. ชุมชนให้ความส าคัญของการศึกษา 

1. ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
2. พ้ืนฐานการศึกษาของผู้ปกครอง 
3. รายได้ของผู้ปกครอง 
4. มีสถานประกอบการหรือธุรกิจในชุมชนที่ไม่
ปลอดภัยส าหรับนักเรียน 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนน้อย 
6. การดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 
7. ค่านิยมของตัวนักเรียนเอง 



 

8. สังคมเกษตรกรรม ผู้ปกครองไปท างานในเมือง 
ทิ้งลูกหลานไว้กับผู้สูงวัย 
9. ขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน 
ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
10. สังคมมีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
นักเรียน กระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11. ผู้ปกครองคิดว่าการอบรมนักเรียนเป็นหน้าที่
ของครูฝ่ายเดียว 

T ด้านเทคโนโลยี 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีสื่อ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 

1. ความสามารถใช้  และความรู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุมชน 
2. แหล่งวิทยบริการด้านเทคโนโลย ี
3. มีสื่อเทคโนโลยีประเภทมอมเมานักเรียน 
6. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิงมากกว่า
หาความรู้ 
7. คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ไม่ครบห้อง ไม่
เพียงพอ 

E ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐ 
2. เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
3. การน้อมน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

1. อาชีพผู้ปกครองมีรายได้น้อย ครอบครัวฐานะ
ยากจน 
2. นโยบายเศรษฐกิจขององค์กรบริหารส่วนบริหาร
ท้องถิ่น 
4. การสนับสนุนด้านการศึกษาจากชุมชนมีน้อย 

P ด้านกฎหมายและการเมือง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ 
2. การประเมิน นิเทศ ติดตามจากหน่วยงานภายนอก 
 

1. ความซื่อสัตย์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
2. การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
3. นโยบายสนับสนุนการศึกษาขององค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 
4. ความรู้ทางด้านการเมืองของผู้ปกครอง 
5. นโยบายของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่



 

ต่อเนื่อง (ไฟไหม้ฟาง) 
6. การนิเทศติดตามของหน่วยงานเน้นการ
ตรวจสอบเอกสาร 
7. นโยบายของรัฐบาลมีมากเกินไป กระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม 
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิu3588 คุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 
 



 

เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่

ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
 

 ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม  2561  เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  คือ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  
  

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 



 

โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน  ในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคน
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
  

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผ้ํอ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน  ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า  เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง  
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ



 

ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความ
เหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่   
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น   

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)   
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล   

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)   



 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน   

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี   

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ   

2.2 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์   

2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต   
   3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   

   4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   

4.3 ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม   



 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

6.1 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น   

6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม   

6.3 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)   
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ   
6.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ   
6.7 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ   
6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ.2562-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะ 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



 

 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
 

วัตถุประสงค ์
 ด้านนักเรียน  
  1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์  
  2) มีทักษะการด ารงชีวิต มั่นใจตนเอง  
  3) มีความเป็นไทย 
 ด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
  4) โรงเรียนธรรมภิบาล  
   5) สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  6) บูรณาการกระบวนการเรียนรู้  
   7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
  8) ครูมีความเป็นมืออาชีพ  
  9) E-Schoolด้านงบประมาณและทรัพยากร  
  10) มีระบบภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้อุปถัมภ์  
  11) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
 

 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

มาตรฐานการศึกษาที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 1  นโยบายของโรงเรียน  
องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการในโรงเรียน   
องค์ประกอบที่ 3  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
องค์ประกอบที่ 4  การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
องค์ประกอบที่ 5  บริการอนามัยโรงเรียน  
องค์ประกอบที่ 6  สุขศึกษาในโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 7  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  
องค์ประกอบที่ 8  การออกก าลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ 
องค์ประกอบที่ 9  การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  
องค์ประกอบที่ 10  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  



 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที่ 1    นโยบาย 
 องค์ประกอบที่ 2    วิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 3    งบประมาณ  
 องค์ประกอบที่ 4    บริหารทั่วไป  

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 1    หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบที ่2    การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 3    สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบที่ 4    การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 1    การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2    กิจกรรมนักเรียน 
 องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1    การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบที่ 2    การติดตามและขยายผล 
5.  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 

 องค์ประกอบที่ 1    สถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 2    ผู้บริหารสถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 3    บุคลากรของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4    ผู้เรียน 

 

มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 

 มาตรฐานที่ 1  นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อ
นักเรียนในโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 2  นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย
ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  การประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

 

 



 

แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่างๆ   
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 

           2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน    
           2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
           2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
            3.1 บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
            3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
            3.3 ครูพานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
            3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
            4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
            4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
            4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และ สิ่งของ     
            4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 

5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
            5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
            5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
            5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
            5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
            5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
            5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
            5.7 บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
            5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 



 

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
ด้านที่ 1  โรงเรียน 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกานที่ 2 ผู้บริหาร 
ด้านที่ 2  ผู้บริหาร 
1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ 
3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้านที่ 3  ครู 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม 
4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ด้านที่ 4  นักเรียน 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
2. โครงงานคุณธรรม 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม 
5. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบเพ่ือบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
ปีงบประมาณ  2563 – 2565 

 

แนวคิดหลักในการพัฒนา 
  1.  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็ง
ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน  9  คน 
  1.2  ขอบข่าย  ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1.2.1  กลุ่มการบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย  10  กลุ่มงาน 
   1.2.2  กลุ่มการบริหารงบประมาณ    ประกอบด้วย    7  กลุ่มงาน 
   1.2.3  กลุ่มการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย    5  กลุ่มงาน 
   1.2.4  กลุ่มการบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย  12  กลุ่มงาน 
   1.2.5  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย    5  กลุ่มงาน 
  1.3  สายงานการบริหาร ตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
จะมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหัวหน้ากลุ่มการบริหารทั้ง 5 กลุ่มบริหารกลุ่มงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยการใช้หลักทฤษฎีพัฒนาของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย
การวางระบบ (Plan) การด าเนินงานตามระบบ (Do) การติดตามประเมินผล (Check) เพ่ือพัฒนาระบบ (Action) 
เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึก (Awareness) ที่ดีต่อการพัฒนา
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคนเพ่ือให้เกิดการทุ่มเท  มีความพยายามในการปฏิบัติ (Attempt) เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ (Achievement) เกิดการกระท าท่ียั่งยืนตลอดไป  
(Accreditation) 
 

การด าเนินงาน 
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนได้ท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
     

โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา มีระบบบริหารได้รับการพัฒนาปรับปรุง  มุ่งสู่มาตรฐาน 
ประสานชุมชน  สืบค้นเทคโนโลยี ไอซีที นวัตกรรม 

สิ่งแวดล้อมเลิศล้ า  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจฯ  แนวคิดโรงเรียนในฝัน 
ระบบดูแลเป็นส าคัญ  มุ่งมั่นสู่ศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 

 

1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่งและ

มาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข  
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
6. ปรับปรุงระบบสื่อ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ ์จิตสาธารณะ (รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวินัย น้ าใจ

งาม) 
8. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

 

 
 
 
 
 



 

เป้าประสงค์  (Target) 
 
 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ระบบบริหารมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ครู บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ ครบตามสาขาวิชา มีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาไทย 
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัยเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
6. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง และสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ท่ี 6 เร่งรัด ปรับปรุงระบบสื่อ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้
กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวินัย 
น้ าใจงาม) 
กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้
เข้มแข็ง 



 

 
จุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

1. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ท าให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบสู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

2. เร่งรัดพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เน้นการสร้างสรรค์โดยโอกาสและการประกันคุณภาพ โดยการ
จัดการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4- ม.6) 
ตลอดถึงการจัดการบริหารการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือให้ทั่วถึงเสมอภาคอย่าง
มีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 3. เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกกลุ่ม การบริหาร
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย มีคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เน้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครู 
ข้อมูลอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลหลักสูตร ผลการเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

5. ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มี
ความคิดริเริ่มนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพได้สูงขึ้นตามมาตรฐาน เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7. สร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
8. สร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างสรรค์และจรรโลง ให้สังคม

กระแสสินธุ์วิทยา มีความสวยงาม อยู่อย่างมีความสุข 
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. เร่งรัดพัฒนาระบบงบประมาณ การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี การนิเทศ การติดตามผล การใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย ์   
2. ซื่อสัตยส์ุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 

การประเมินอ่าน  คิดวเิคราะห ์ และเขียน 
 
 

1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญ  ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ  คุณค่า  แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่าง

หลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง

เพียงพอและสมเหตุสมผล 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
___________________________ 

 ตามท่ีโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 โดย
เริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2553  ต่อมาในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยา ได้เพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ 
และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีอ านาจในการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551   ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ   วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2560 
 
 
                   (นายสาโรจน์  สวยงาม)                                         (นายเกษม  รัตนโชติ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 

 



 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 

  
 โรงเรียนได้ค้นพบจุดด้อยและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 
 1.  มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เรียนต้องสร้างความตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณภาพ สถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรการแก้ปัญหาร่วมกันจากทุกฝ่าย เช่น ท า
แผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนิเทศติดตามผล จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   มีการพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคเ์ป็นต้น 
 
 2.  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องสร้างความตระหนัก การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูล
สารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  

 
 3.  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ ต้องจัดระบบนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนิเทศการ
จัดระบบการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน การออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมสื่อและใช้สื่ออย่างเหมาะสม จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชองชุมซนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ ความถนัด
ชองผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      

กลุ่มบริหาร 
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณจัดสรร อื่นๆ รวม 

กลุ่มสาระฯ รายหัว 15 ปี 
  

วิชาการ 1. พัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อยกระดับฯ 231,505 - - 231,505 

  
2.รับสมัครและปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

            8,000  
                    
-    

                
-    

                  
8,000  

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8,000 - - 8,000 

  
4. นิเทศการจัดการเรยีนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

          12,000  
                    
-    

                
-    

                
12,000  

 5. Open House 23,300 - - 23,300 

 6. เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 

7,400 - - 7,400 

 7. แข่งขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการ 

40,000 - - 40,000 

แนะแนว 8. แนวทางสู่อนาคต 13,250 - 3,000 16,250 

กิจกรรม 9. ส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมนักเรียน - 138,120.00 - 138,120 

 10. ตามรอยพ่อฯ    - 

 11. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

- 195,738.66  195,739 

ภาษาไทย 12. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรยีนด้านทักษะภาษาไทย 

9,900 - - 9,900 

คณิตศาสตร ์ 13. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
วิชาคณิตศาสตร ์

10,000 - - 10,000 

วิทยาศาสตร ์ 14. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
วิชาวิทยาศาสตร ์

57,262 34,000.00 - 91,262 

สังคมฯ 15. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑฯ์ 

23,010 - - 23,010 

สุขศึกษา 16. พัฒนาคุณภาพการเรียนฯวิชาสุข
ศึกษา 

39,946 - - 39,946 

สุขศึกษา 17. ความเป็นเลิศ 4,145 - - 4,145 

สุขศึกษา 18. การแข่งขันกีฬา-กรีฑาประจ าปี
การศึกษา 2564 

32,000 - - 32,000 

ศิลปะ 19. แต้มสีโชว์ศิลป ์ 29,220 - - 29,220 

การงานฯ 20. เปิดโลกอาชีพ 3,210 - - 3,210 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

21. พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

15,225 - - 15,225 



 

รวม   21  โครงการ 567,373 367,858.66 3,000 938,231.66 

งบประมาณ 1. พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณ 52,783.69 - - 52,784 

 สาธารณูปโภค - - - - 

 ปรับปรุงระบบเทคโนโลย ี - - - - 

 2. จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 229,852.17 - - 229,852.17 

รวม  2  โครงการ 282,635.86 - - 282,635.86 

บุคคล 1. สร้างขวัญก าลังใจ 85,000  - 85,000 

 2. ประชุมกรรมการสถานศึกษาและน้ า
ชายามเช้า 

- 7,000 - 7,000 

 3. วัสดุส านักงาน 23,097.16 - - 23,097 

รวม  3  โครงการ 108,097 7,000 - 115,097 

ทั่วไป 1. พัฒนางานธุรการ สารบรรณ 5,700 - - 5,700 

 2.ส่งเสรมิสุขภาพ 6,950 - - 6,950 

 3. เสริมสร้างระบบงานประกันคณุภาพ
ภายใน 

2,600 - - 2,600 

 4. ประชาสัมพันธ์ 15,000 - - 15,000 

 5. โภชนาการ - - 26,300 26,300 

 6. ธนาคารโรงเรียน - - 2,500 2,500 

 7. ปรับปรุงงานสารสนเทศโรงเรยีน 1,100 - - 1,100 

 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร 124,501 - - 124,501 

รวม  8  โครงการ 155,851 - 28,800 184,651 

กิจการฯ 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 27,340 - - 27,340 

 2. ป้องกันสารเสพตดิในสถานศึกษา - 11,800 - 11,800 

 3. การบริหารงานของคณะกรรมการ
นักเรียน 

- 21,620 - 21,620 

 4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม - 16,175.90 - 16,176 

 5. โรงเรียนปลอดภยั - 36,000 - 36,000 

รวม  5  โครงการ 27,340 85,595.90 - 112,935.90 

รวมท้ังหมด  39  โครงการ 1,141,297.02 460,454.56 31,800 1,633,551.58 

     
 

 
 

 
 



 

 
ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิต
การให้บริการการศึกษา ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนกระแสสินธุ์
วิทยาจึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อน 
 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ  กลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

1. งบประมาณที่โรงเรียนรับจากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (การจัดการ
เรียนการสอน)  

 
 

รายการ 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
เงิน/คน/ภาค 

 

รวมเงิน 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 2/63 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
188 
87 

 
1,750 
1,900 

 
329,000 
165,300 

 
1 พ.ย. 63 – 30 มี.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 1/64 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
180 
85 

 
1,750 
1,900 

 
315,000 
161,500 

1 เม.ย. 64 – 30 ต.ค. 64 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 970,800  
 

2. เงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 (จ่ายเป็นค่าจ้างสอนภาษาต่างประเทศ) 
 

ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2563 188 500 94,000 
ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 87 500 43,500 
ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2564 180 500 90,000 
ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 85 500 42,500 

รวม 270,000 
 
 



 

3. งบประมาณค่าคงท่ี 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 ลูกจ้างชั่วคราว 201,080 270,000  ระดมทุน 
2 การไปราชการของครู (อบรม/สัมมนาภายใน-ภายนอก) 80,000  
3 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 10,000  
4 ค่าสาธารณูปโภค 175,000 งบเหลือจ่าย ปี 2563 

รวม 1 โครงการ  3  งาน 291,080  
สรุปงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสู่กลุ่มการบริหาร 
        1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร       =     970,800 บาท 
        2) งบประมาณคงที่            =        291,080 บาท 
        3) คงเหลือ (1)-(2)     =        679,720     บาท  
        4) งบประมาณเหลือ ปี 2563 (60%)        =        375,953.73 บาท 
        5) รวมงบประมาณ            =        1,055,673.73 บาท 
 

4. งบที่น าไปจัดสรรตามกลุ่มบริหาร   จ านวน   1,055,673.73      บาท 

 

ที ่ รายการ ร้อยละ จ านวนเงิน 
1 วิชาการ 66        696,744.66  
2 งบประมาณ 5          52,783.69  
3 บุคคล 7          73,897.16  
4 ทั่วไป 15        158,351.06  
5 กิจการนักเรียน 6          63,340.42  
6 ส ารองจ่าย 1          10,556.74  

รวม 100      1,055,673.73  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  243,620   บาท     
- งบเหลือจ่ายปี 63  = 146,116.35 
- รวมงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งสิ้น  =  243,620 + 146,116.35   
          =  389,736.35 

 

 

รายการ 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
เงิน/คน/ภาค 

 

รวมเงิน 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 2/63 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
188 
87 

 
440 
475 

 
82,720 
41,325 

 
1 พ.ย. 63 – 30 มี.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 1/64 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
180 
85 

 
440 
475 

 
79,200 
40,375 

1 เม.ย. 64 – 30 ต.ค. 64 

รวมเงินทั้งสิ้น 243,620  
 
 

ที ่ รายการ ร้อยละ จ านวนเงิน 
1 วิชาการ 35 136,407.72 
 2 คุณธรรม  25 97,434.09 
3 ทัศนศึกษา 25 97,434.09 
 4 ICT  15 58,460.45 

รวม 100 389,736.35 
 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในจุดเน้นการ
พัฒนา 
 2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจร
การพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
 3.  เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4.  บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 



 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.  สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการ
ให้บริการ ให้บุลากรรับรู้และเข้าใจตรงกัน 
 2.  จัดโครงสร้างกระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 4.  ด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5.  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
26 สิงหาคม - 
13 กันยายน 

2563 

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/งาน/
โครงการปีงบประมาณ 2563  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส่งที่ 
งานแผนงาน 

14 - 22 กันยายน 
2563 

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการแผนงาน  

14 ธันวาคม 2563 ประชุมแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มการบริหาร 
 

 

21 ธันวาคม 2563 ประชุมพิจารณางบประมาณที่จะได้รับ 
ปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการแผนงาน/
กลุ่มกลุ่มบริหาร 

 

26 ธันวาคม 2563 
–  

11 มกราคม 2564 

เขียนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

12 - 15 มกราคม 
2564 

ร ว บ ร ว ม  พิ จ า ร ณ า ง า น /โ ค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มบริหาร  

18 มกราคม 2564 - ส่งโครงการที่พิมพ์เสร็จแล้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 

19 - 22 มกราคม 
2564 

จัดท า รูป เล่ ม เอกสารแผนปฏิบั ติ ก าร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการแผนงาน  

25 มกราคม 2564 - เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2 5 6 4 ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ต่ อ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

คณะกรรมการแผนงาน 
กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

 

26 มกราคม 2564 
– 

31 สิงหาคม 2565 

- กลุ่ มบริ หา ร /กลุ่ ม สา ระการ เ รี ยนรู้
ด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
- ป ร ะ เ มิ น กิ จ ก ร ร ม /ง า น /โ ค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
หมายเหตุ   ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน งานแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 



 

 

 
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ที่ 88/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
------------------------------------------------ 

   

  ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปตามแผนที่วางไว้  อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยการมอบอ านาจ
ตามความในมาตรา  27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547         
จึงแต่งตัง้คณะกรรมการแผนงาน ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ดังนี้ 
 

   1.   นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล  ประธานคณะกรรมการ 
2.   นายไพศาล  คงสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมการ 

   3.   นางสาวอรพิน เรืองศรี   กรรมการ 
   4.   นายวิรัตน์    ขุนราช   กรรมการ 
   5.   นายพุทธิพงษ์ เอ่ียวสกุล  กรรมการ 

 6.   นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  กรรมการ 
7.   นางสาวพิษณา บัวชุม   กรรมการ 

 8.   นายบุญพา  สิทธิศักดิ์  กรรมการ 
 9.   นางสาวอาริษา สีเต็ม   กรรมการ 

10.  นายสมพร  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางอรทัย  คงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

   

สั่ง  ณ  วันที่     26     ธันวาคม    พ.ศ.   2563 
 
 
 

    (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 
 



 

 
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ที่ 89/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
------------------------------------------------ 

   

    ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 26 
ธันวาคม  2563 – 15  มกราคม  2564  ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังต่อไปนี้ 
    1.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  ก าหนดกรอบนโยบายและมาตรการในการด าเนินการของ
โรงเรียนเพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  พิจารณางบประมาณ  ให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาอนุมัติงาน/โครงการ  ติดตามแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564  ประกอบด้วย 
  1.1   นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล ประธานคณะกรรมการ 
            1.2   นายไพศาล  คงสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการ 
  1.3   นางสาวอรพิน เรืองศรี  กรรมการ 
  1.4   นายวิรัตน ์  ขุนราช  กรรมการ 
  1.5   นายพุทธิพงษ์ เอ่ียวสกุล กรรมการ 

1.6   นายสมพร  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
  1.7   นางอรทัย  คงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    2.  คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่  พิจารณาขอบข่ายของงานในหน้าที่ที่ ตนเองรับผิดชอบ 
วิเคราะห์และพัฒนางานตามนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของกระทรวง เขียนงาน/โครงการ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

2.1   คณะท างานกลุ่มการบริหารวิชาการ 
 2.1.1   นายวิรัตน์   ขุนราช   ประธานกรรมการ 
 2.1.2   ครใูนกลุ่มการบริหารวิชาการ ทุกคน กรรมการ 
2.2   คณะท างานกลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 2.2.1   นายสมพร   สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
 2.2.2   ครูในกลุ่มการบริหารงบประมาณ ทุกคน กรรมการ 

/2.3   คณะท างานกลุ่มการบริหารบุคคล..... 



 

2.3   คณะท างานกลุ่มการบริหารบุคคล 
 2.3.1   นางสาวอรพิน   เรืองศรี   ประธานกรรมการ 
 2.3.2   ครูในกลุ่มการบริหารบุคคล ทุกคน  กรรมการ   
2.4   คณะท างานกลุ่มการบริหารทั่วไป 
 2.4.1   นายพุทธิพงษ์ เอ่ียวสกุล    ประธานกรรมการ 
 2.4.2   ครูในกลุ่มการบริหารทั่วไป ทุกคน  กรรมการ 
2.5   คณะท างานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 
 2.5.1   นายไพศาล   คงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2.5.2   ครูในกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ทุกคน กรรมการ 

     3.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    มีหน้าที่  จัดเตรียม เอกสาร  ประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงาน/
โครงการ จัดพิมพ์/จัดรูปเล่มเอกสารแผน  ประกอบด้วย 
  1.   นายสมพร  สุขเกษม   ประธานคณะกรรมการ 
  2.   นายไพศาล  คงสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมการ 
  3.   นางสาวอรพิน เรืองศรี   กรรมการ 
  4.   นายวิรัตน์    ขุนราช   กรรมการ 
  5.   นายพทุธิพงษ์ เอ่ียวสกุล  กรรมการ 

6.   นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  กรรมการ 
7.   นางสาวพิษณา บัวชุม   กรรมการ 
8.   นายบุญพา  สิทธิศักดิ์  กรรมการ 
9.   นางสาวอาริษา สีเต็ม   กรรมการ 
10.  นางอรทัย  คงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 

  

    สั่ง  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
       (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 
 



 

 

    
แบบเสนองาน/โครงการ 

  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 

 
1.  กลุ่มการบริหาร ....................................................... งาน/กลุ่มสาระฯ  
……………………………………………………… 
 

2.  ชื่อโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.  ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่       
 

4.  สนอง  

  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ................. 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ……………… 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ……………… 

  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ……………… 

  ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ. 2562-2564 ……………… 

  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ……………… 

  มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ……………… 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาฯ ……………… 

 มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ……………… 

 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ……………… 

  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ……………… 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ........................................ 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................................ ......... 

 

แบบ ผง.2 แบบ ผง.1 



 

7.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

............................................................................................... ...................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ........................................ 

 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................................................................. ............. 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ ..................................................................................... ....................................................... 
 

10.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  …………………………………………………………………………………………………… 
 

11.  สถานที่ด าเนินการ  ………………………………………………………………………………………………….. 
 

12.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 

กิจกรรมย่อย/ขั้นตอน 
 

วัน เดือน ปี 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม 

     

 

13.  งบประมาณที่ใช้ 
  

รายการ / ประเภทเงิน เงินอุดหนุนรายหัว (บาท) เงินกิจกรรม (บาท) เงินอ่ืนๆ (บาท) รวม 
วัสดุ     

ครุภัณฑ์     
รวม     

โดยขอถวัจา่ยทุกรายการ ตามที่จ่ายจริง 
 

14.  การติดตามประเมินผล 
 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 
 

  



 

 
15.  พัสดุตามโครงการ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
 วัสดุ     
      

 ครุภัณฑ์     
      

รวมเงิน   
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ    .......................................................... 
                      (                            ) 
           หัวหน้างาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………. 
 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ   .......................................................... 
                       (                          ) 
           หวัหน้ากลุ่มสาระฯ/การบริหาร .............................. 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ    .......................................................... 
        (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา



 

ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. .................................................... 

กลยุทธ์ ที่  ............ ............................................................... .................................................................................. .................................................... 

ผู้รับผิดชอบ  .......................................................................................   ....................................................................................... 
   .......................................................................................   .......................................................................................  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ................... 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา   อ าเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  กลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน .................................................................. ...................... 
 

2.  กิจกรรม/โครงการ    ................................................................................. ..................... 
 

3.  แผนงาน   ................................................................................ ..................... 
 

4.  สนอง 

  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ................. 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ……………… 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ……………… 

  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ……………… 

  ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ. 2562-2564 ……………… 

  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ……………… 

  มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ……………… 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาฯ ……………… 

 มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ……………… 

 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ……………… 

  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ……………… 

5.  ลักษณะกิจกรรม/โครงการ     ต่อเนื่อง    ใหม ่
 

6.  ผู้รับผิดชอบ .............................................................................................................................  
  .............................................................................................................................  
  .............................................................................................................................  

 

7.  ระยะเวลาปฏิบัติ ................................................................................................................  
 

8.  สถานที ่  ................................................................................................................  
 

9.  งบประมาณ 



 

ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ..............................  บาท  
  

จ่ายจริง    ..............................  บาท คิดเป็นร้อยละ  ................... 
 

   เท่ากับที่ก าหนด   สูงกว่าที่ก าหนด   ต่ ากว่าที่ก าหนด 
 

 
10. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 

............................................................................................................................. .................. 

.............................................................................................................................................. . 
11.  ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
 

เป้าหมาย ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง ภาพความส าเร็จ (คิดเป็นร้อยละ) 
ด้านปริมาณ 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
ด้านคุณภาพ 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
............................. 

 
 
 

............................. 

 
 

12.  หลักฐานอ้างอิงความส าเร็จ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
    ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการ   บันทึก   ก าหนดการปฏิบัติกิจกรรม 
    รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ภาพถ่าย   แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 

 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ   
  เอกสาร  หลักฐานอ่ืนๆ 
............................................................................... .............................. 

 

ตอนที่ 2 ผลปรากฏกับนักเรียน  ครู  และชุมชน 
2.1  นักเรียน
............................................................................................................................. .................. 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 



 

2.2 ครู
................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................. 
2.3  ชุมชน
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
....................................................................................................... ........................................ 

 
 
ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  3.1  ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................... ................ 
  3.2  แนวทางแก้ไข 

............................................................................................... ................................................ 

............................................................................................................................. .................. 
  3.3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน/กิจกรรม/โครงการ ครั้งต่อไป 

.................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... .......................... 
 

 
           ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
     (..................................................) 
         .........../.............../........... 
 
           ลงชื่อ.............................................หวัหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 
     (..................................................) 
         .........../.............../........... 
 
           ลงชื่อ.............................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     (..................................................) 



 

          .........../.............../........... 
 
 
ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

.............................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. .................. 

.............................................................................. ................................................................. 
 
 
 

               ลงชื่อ..............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                     (..................................................) 
                        .........../..................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 5 แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ 
     1.1  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

     1.2  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย  เป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

     1.3  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา      
2.  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน      
     2.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ      
     2.2  ความพอเพียงของวัสดุ  อุปกรณ์      
     2.3  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน      
     2.4  ความพอเพียงของบุคลากร      
     2.5  ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินงาน      
3.  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      
     3.1  ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม      
     3.2  วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย      
4.  ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม      
     4.1  ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด      
     4.2  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ      
     4.3  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ      

ค่าเฉลี่ย  
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ความหมาย 
4.51  -  5.00 5 มากที่สุด 
3.51  -  4.50 4 มาก 
2.51  -  3.50 3 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 2 น้อย 
1.00  -  1.50 1 น้อยที่สุด 

 
 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
 

  มากที่สุด         มาก         ปานกลาง         น้อย         น้อยที่สุด 



 

 
 
 

คณะท างาน 
 

การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
ที่ปรึกษา 
 
 1.  นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นายไพศาล  คงสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน 

3.  นายสมพร  สุขเกษม    หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 4.  นางสาวอรพิน  เรืองศรี   หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 5.  นายวิรัตน์  ขุนราช    หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ 
 6.  นายพุทธิพงษ์  เอ่ียวสกุล   หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป 
 7.  นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    กรรมการแผนงาน 
 8.  นางสาวพิษณา  บัวชุม    กรรมการแผนงาน 
 9.  นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์   กรรมการแผนงาน 
 10. นางอรทัย  คงสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการแผนงาน 
 
 

รูปเล่มและปก 
 
 นายสมพร  สุขเกษม     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

การร่วมลงนามพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 40 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2543 และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 อ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 4(2) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภาระหน้าที่ร่วมกัน
ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุง จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยอาศัยการจัดการงบประมาณ ที่มุ่งเน้นผลงานตามกรอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ 
จุดเน้นและระเบียบโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน โดยมุ่งผลไปที่
คุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี แสวงหาความรู้ตลอดเวลา อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ร่วมกันพัฒนาสังคม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น ชุมชน บุคลากรในโรงเรียน โดยค านึงถึงศักยภาพของ
โรงเรียน ให้โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จึงมีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     
                         (นายสาโรจน์  สวยงาม)        
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              
 
 

 


