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  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกันตังพิทยากร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำขึ้น 
เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อในการพัฒ นาบริหาร จัดการการศึกษาของโรง เรียน ให้  สนองตามน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทางโ รงเรียนได้
ทำการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ี ผ่านมา  และได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้ังภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อประเมินสถานสภาพของ
โรงเรียน แล้วนำข้อมูลมาประกอบการกำหนด ทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกำหนด โครงการ ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน  
  
   โรงเรียนกนัตังพิทยากร หวังเป็นอย่างยิง่ว่าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนกันตังพิทยากร 
(ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทท่ี ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนใน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้เป็นอย่างดี  ในโอกาสนี้ทาง
โรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกันตังพิทยากร  
ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยด ี
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  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันตังพิทยากร  มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์พัฒนา
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ขอให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
นี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาท่ีกำหนดไว้  

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขอแสดงความช่ืนชมต่อผู้บริหารและ  
คณาจารย์โรงเรียนกันตังพิทยากร  ท่ีได้มีความวิริยะอุตสาหะจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 
ปี (2563 – 2565) อย่างละเอียดรอบคอบ ท้ังนี้โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
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ส่วนท่ี 1 
บริบทของโรงเรียน 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนกันตังพิทยากร  ต้ังอยู่เลขท่ี  282 ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  สังกัด 
สำนั กงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยม ศึกษา เขต 13  สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา   
โทร 0-7525-1100   โทรสาร 0-7525-1295  website: www.kantangpit.ac.th   
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 282 ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง 
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110 โทร.0-7525-1100 โทรสาร 0-7525-1295 เว็บไซต์ของโรงเรียน 
คือ www.kantangpit.ac.th เพจ คือ โรงเรียนกันตังพิทยากร 2018 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกยาง ตำบลควนธานี ตำบลวังวน ตำบลบาง
หมาก ตำบลบางเป้า ตำบลคลองชีล้อม ตำบลกันตังใต้ และตำบลกันตัง  

โรงเรียนกันตังพิทยากร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภา
ราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานท่ีของโรงเรียนกันตัง ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรม
สามัญศึกษา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น
ตามประกาศลงวันท่ี 25 เมษายน 2517 โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนกันตังวิทยา” บนเนื้อท่ี 62 ไร่ 97 ตารางวา ห่าง
จากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่ีดินรกร้างอยู่ ท่ีหมู่ 3 ตำบลบางเป้า และเปิดสอนเมื่อวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2517 ซึ่งมีเพียงอาคารเรียนช่ัวคราว 2 หลัง โดยรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภา
ราชินี จังหวัดตรัง ต่อมาในปลายปีเดียวกันได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนกันตังพิทยากร”   
 ปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสถานท่ีต้ังเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากห่างไกล
ชุมชน  การคมนาคมไม่ สะดวก ขาดแคลนระบบส าธารณูป โภคต่าง  ๆ  จึ งร่ วมมื อกันร้อ งเรียน ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอย้ายสถานท่ีเรียน และได้ย้ายมาเรียนช่ัวคราวท่ีบริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่
ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียน
กันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ท่ี
โรงเรียนกันตัง ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา 
 ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทำให้พื้นท่ีโรงเรียนเดิมซึ่งเป็นท่ีราชพัสดุ มีเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร่ จึงไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวใน
โอกาสต่อไป โรงเรียนจึงขอใช้ท่ีราชพัสดุอีกแปลงท่ีอยู่ติดกัน ทำให้มีเนื้อท่ีเพิ่มข้ึน 37 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ส่วน



พื้นท่ีในตำบลบางเป้าได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีเรียนวิชาเกษตร และปลูกยางพาราของโรงเรียน  เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็น
ต้นมา 

ปัจจุบัน โรงเรียนกันตังพิทยากร มีอาคารเรียน 6 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง  โรงอาหาร             
1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 หลัง อาคาร TO BE NUMBER ONE 1 หลัง โรงกรองน้ำด่ืม 1 หลัง ป้อมยาม 1 หลัง 
และบ้านพักครู 12 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 4 หลัง 

1.2 แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. โครงสร้างการบริหาร 
               โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โดยมีรอง
ผู้อำนวยการรับผิดชอบและดูแลการบริหาร 2 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยสมาชิก 15 คน ซึ่งมี
หน้าท่ีกำหนดแผนงานการพัฒนาโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนกันตังพิทยากร และสมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร ซึ่งให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน  
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันตังพิทยากร 
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นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ 
รองฯฝ่ายวิชาการ 

นายสุนทร  เพ็ชร์พราว 
รองฯฝ่ายงบประมาณ 

นายวิสุทธ์ิ  จันทร์โถ 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนฯ 

นายสุนทร  เพ็ชร์พราว 
รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป 

สมาคมศิษยเ์ก่า 

-งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้
-งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
-งานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
-งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
-งานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน 
-งานควบคุมภายใน 
-งานสิ่งแวดล้อม 

 

-งานแผนงานและนโยบาย 
-งานวิเคราะห์งบประมาณ 
-งานติดตามและประเมินผล 
-งานการเงิน 
-การบริหารบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานระดมทรพัยากร 
-งานจัดเก็บรายได้ 

 

-งานกิจการนักเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กรรมการบริหารกิจการ
นักเรียน 
-งานรักษาความปลอดภัย
โรงเรียน 
 

-งานสำนักงานฝ่าย 
-งานส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานบริการและสวัสดิการ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ 
รองฯฝ่ายบุคคล 

-งานแผนอัตรากำลังคน 
-กลุ่มงานกำหนดตำแหน่ง   
และวิทยฐานะ 
-พัฒนาครูและบุคลากร 
-งานวินัยและนิติกร    
-การเลื่อนเงินเดือน 
-งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานนักการภารโรง 
-งานสร้างและเผยแพร ่
-เกียรติประวัติโรงเรยีน 
 
 



1.4 จำนวนบุคลากร โรงเรียนกันตังพิทยากร  ปีการศึกษา 2562    ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2562 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกันตังพิทยากรมีจำนวนบุคลากร ท้ังส้ิน 101 คน แยกตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และฝ่ายงานต่าง ๆ ดังนี้  
1. ฝ่ายบริหาร       3 คน 
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน      82 คน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      9 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   8 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      9 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     11 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     13 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    7 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา     3 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา        5 คน 

งานแนะแนว      2    คน 
งานบรรณารักษ์      1    คน 
ครูอัตราจ้าง       13 คน 
พนักงานราชการ      1 คน 

3. ลูกจ้างประจำ        6 คน 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว       10 คน 

 
1.5  ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ม.1 7 126 105 231 
ม.2 7 114 91 205 
ม.3 8 106 115 221 

รวม ม.ต้น 22 346 311 657 
ม.4 7 105 134 239 
ม.5 8 99 115 214 
ม.6 8 104 130 234 

รวม ม.ปลาย 23 308 379 687 
รวมทั้งหมด 45 654 690 1,344 

       
 
 



1.6 โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนกันตังพิทยากร  (ฉบับปรังปรุงป ี2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้น ม. 4 - 6)  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนกันตังพิทยากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้   

     1)  ภาษาไทย 120 120 120 240 

  (3  นก.) (3  นก.) (3  นก.) (6  นก.) 

     2)  คณิตศาสตร์ 120 120 120 240 

  (3  นก.) (3  นก.) (3  นก.) (6  นก.) 

     3)  วิทยาศาสตร์ 120 120 120 240 

  (3  นก.) (3  นก.) (3  นก.) (6  นก.) 

    4)  สังคมศึกษา  ศาสนา   160 160 160 320 

และวัฒนธรรม (4  นก.) (4  นก.) (4  นก.) (8  นก.) 

     5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 120 

  (2  นก.) (2  นก.) (2  นก.) (3  นก.) 

     6)  ศิลปะ 80 80 80 120 

  (2  นก.) (2  นก.) (2  นก.) (3  นก.) 

     7)  การงานอาชีพและ 80 80 80 120 

เทคโนโลยี  (2  นก.) (2  นก.) (2  นก.) (3  นก.) 

     8)  ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 

  (3  นก.) (3  นก.) (3  นก.) (6  นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   880 880 880 1640 

  (22  นก.) (22  นก.) (22  นก.) (41  นก.) 

2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 160 160 360 
3. รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม   

ตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละ  360  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,800  ชั่วโมง 
  

 
(9  นก.) (45  นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด     

    ปีละ  1,400  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  3,800  ชั่วโมง 

            
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน   

     1)  ภาษาไทย 1 1 1 1 1 1 6 

     2)  คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 6 

     3)  วิทยาศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 6 

     4)  สังคมศึกษา 1 1 1 1 1 1 6 

     5)  พระพุทธศาสนา 1 1 - - - - 2 

     6)  สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

     7)  ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

     8)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

     9)  ภาษาอังกฤษ 1 1 1 1 1 1 6 

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 8 8 7 7 5.5 5.5 41 

2. รายวิชาเพิ่มเติม   

     1)  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 2 2 2 2 12 

     2)  วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม - - - - - - - 

           -  ฟิสิกส์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 

           -  เคมี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 

           -  ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 

     3)  หน้าท่ีพลเมือง   0.5 0.5 0.5 0.5   2 

     4)  ห้องสมุด   1         1 

รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม 6.5 8 7 7 7 6.5 42 

 3.  รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล   

     1)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 
     2)  การศึกษาค้นคว้าและการสร้าองค์
ความรู้   1.0         1 

     3)  การนำเสนอและการสื่อสาร     1.0       1 
รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล             5 

      รวมหน่วยกิต 88 



1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

งบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
 โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ 2563  

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว ภาค2/2562  
2. เงินอุดหนุน 2,455,050.- 
3. เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 2/62 615,405.- 
4. เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1/63 622,215.- 
5. เงินบำรุงการศึกษา 1,502,400.- 

รวม  
 
ประมาณการรายจ่ายประจำปี 

1. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 5,000,000  บาท 
2. ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000  บาท 
3. สำรองจ่าย 10 % 2,320,076  บาท 

รวม 12,320,076  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 10,880,684  บาท 

 
ประมาณการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงการ / กิจกรรม 

1. งานวิชาการ 70 % 7,616,479.00  บาท 
2. งานบริหารท่ัวไป 14 %  1,523,295.00  บาท 
3. งานกิจการนักเรียน 8 % 870,455.00 บาท 
4. งานงบบุคคลและงบประมาณ 8 % 870,455.00  บาท 

รวม 10,880,684  บาท 

 
 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ     46.90      ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ          53.10      ของรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการดำเนินงาน 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกันตัง 
พิทยากร ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 53.55 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 27.03 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 30.34 32.98 33.25 

รวม    
 

  จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ  2 สาระการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2560-2562 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 46.90 52.91 53.55 

คณิตศาสตร์ 26.00 31.12 27.03 
วิทยาศาสตร์ 32.38 37.11 30.43 
ภาษาอังกฤษ 27.50 26.44 30.34 
เฉลี่ยรวม 33.20 36.90 35.33 

 

  จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนกันตังพิทยากร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2562 วิชาภาษาไทย มีค่าพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกันตัง
พิทยากร ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 40.42 43.02 42.21 

คณิตศาสตร์ 24.33 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 27.79 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 24.07 28.97 29.20 
สังคมศึกษาฯ 34.75 36.10 35.70 

รวม    
 

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ 

  

  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2560-2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 48.39 48.72 40.42 

คณิตศาสตร์ 22.56 29.99 24.33 
วิทยาศาสตร์ 26.41 29.15 27.79 
ภาษาอังกฤษ 22.85 27.41 24.07 
สังคมศึกษาฯ 34.33 34.64 34.75 
เฉลี่ยรวม 30.91 33.98 30.27 

 

  จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 
โรงเรียนกันตังพิทยากร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2562 วิชาสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าพัฒนา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี     
 
 
 
  
  
  
  
 
   



สว่นท่ี 2 
การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร (SWOT) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของโรงเรียนทุ่งสง   โดยพิจารณาจุดแข็ง-จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส-อุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขในระยะเวลาท่ีผ่านมา และท่ีจะเป็นเงื่อนไขในอนาคต ซึ่ง
ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำมาพิจารณาในการ
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน โดยหาปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และขจัด
ปัจจัยท่ีไม่เอื้อต่อการดำเนินงานอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวของโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีบทบาท
สำคัญยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งดำเนินการดังนี้ 

1. เน้นการมีส่วนร่วม โรงเรียนได้แต่งต้ังคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียน และยังได้เรียนเชิญ
ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมจัดทำด้วย 

2. การใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยด้านต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อม คือ 

2.1. สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  จาก  
       ปัจจัยต่อไปนี้ 

• ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) = S 
• ด้านเทคโนโลยี (Technological) = T 
• ด้านเศรษฐกิจ (Economic) = E 
• ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political) = P 

2.2. สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) =[S] และจุดอ่อน (Weakness)  
       = [W] จากปัจจัยต่อไปนี้ 

• ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน =S1 
• ด้านบริการ = S2 
• ด้านบุคลากร = M1 
• ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน = M2 
• ด้านวัสดุอุปกรณ์ = M3 
• ด้านการบริหารจัดการ =M4 

3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี ้คือ 
3.1. กำหนดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน เพื่อศึกษาลักษณะโอกาส/ 
      อุปสรรค และจุดอ่อน/จุดแข็ง 
3.2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน นำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายในมา     

                           สังเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน 
3.3. ประมาณค่า จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแต่ละรายการ 



3.4. สร้างแผนภูมิรูปภาพ 
3.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 

3.1.1. สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน (STEP) 
    (1) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) 

1. มีการติดการพนัน เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีต่อนักเรียน 
2. อาชีพไม่มั่นคง มีรายได้น้อย ไปทำงานต่างถิ่น และทอดท้ิงบุตรหลานในปกครอง 
3. มีความแตกแยกทางความคิด 
4. มีค่านิยมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนดัง ๆ 
5. มีชุมชนหลายชุมชนท่ีมีระยะทางไม่ห่างไกลอยู่รอบโรงเรียน 
6. ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนของนักเรียนได้ 
7. ประชาชนมีความแน่นแฟ้น ผูกพัน รักถิ่นฐานบ้านเกิด 
8. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
9. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 
10. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือกับการจัดการศึกษา 
12. มีความเช่ือโชคลาง ไสยศาสตร์ 
13. ประชาชนมีการบริจาคเงินทำบุญ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและวัดทุกปี โดยมีความ 
      พร้อมใจ 

   (2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 
1. พึ่งสารเคมีในการผลิตมากจนเกินไป ทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง ต้นทุนสูง 
2. ส่ือลามกสามารถหาซื้อได้ง่าย เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีต่อตัวนักเรียน 
3. มีผู้มีความรู้ทางเทคโนโลยีอยู่ในชุมชนหลายคน 
4. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆมาใช้ทำให้มีการใช้แรงงานลดลง 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิด 
ความสนุก 
6. การติดต่อส่ือสารทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

(3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
1. มีรายได้น้อย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
2. บางส่วน.มีอาชีพเสริมน้อย ทำงานไม่เต็มในรอบปี 
3. บางส่วนมีการประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

(4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. องค์กรท้องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เช่นอุปกรณ์กีฬา  
    เป็นต้น 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 



3. องค์กรชุมชนไม่เข้มแข้ง 
4. การทำกิจกรรมทางการเมืองมีการเล่นพรรค เล่นพวก และใช้เงินซื้อเสียง 
5. ประชาชนสนใจการเมือง 

 3.1.2.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 

1.โครงสร้าง และนโยบายแต่ละปีการศึกษาไม่ชัดเจน 
2. มีแผนชัดเจนแต่ไม่มีการนำไปใช้ 
3. มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. มีแผนงานแม่บทชัดเจน 
5. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความสนใจ ร่วมมือ และเข้าใจในบทบาท 
    ของตนเอง 
6. มีคณะกรรมการบริหาร 

(2) ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ 
1. สามารถจัดการเรียนการสอนรองรับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี 
2. เป็นสถานท่ีท่ีสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆของหน่วยงาน องค์กรอื่นได้เป็นอย่างดี 
3. มีการส่งเสริมอนามัยเป็นประจำ 
4. มีพื้นท่ีกว้างขวางสามารถรองรับอาคารสถานท่ีได้เป็นอย่างดี 
5. มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบ และอาหารบริการฟรีแก่นักเรียน 
6. มีอัตราการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนต่อครบ 100% 
7.ให้บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแก่นักเรียนในชุมชน 
    พื้นท่ีบริการอย่างครอบคลุม 
8. นักเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนสามารถไปศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น และได้รับคำ 
    ชมเชยจากสถานบันที่ไปศึกษาต่อต่าง ๆ เหล่านั้น 
9.โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
10.นักเรียนท่ีจบการศึกษาท่ีเป็นคนเก่งบางคนไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถหา 
     งานทำได้กลับเป็นภาระของพ่อแม่ และทำตัวเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี 
11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ 
12. นักเรียนท่ีจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนต่อครบ 100% 

(3) ปัจจัยด้านบุคลากร 
1. มีความรู้หลายสาขาสามารถนำไปใช้ได้ดี 
2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
4. ขาดการนิเทศติดตามท่ีเป็นระบบ 
5. ปฏิบัติงานไม่สนองนโยบาย 



6. ยังไม่มีการผลิต และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเท่าท่ีควร 
7. แตกแยกความสามัคคี มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
8.ไม่มีการปรึกษาหารือกัน หรือให้คำแนะนำ 

(4) ปัจจัยด้านการเงิน 
1. ขาดการระดมเงินทุนจากนอกระบบ 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
3. ขาดการวางแผนการจ่ายเงิน 
4.ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากชุมชน 
5. ขาดงบในการพัฒนา 
6. มีความโปร่งใสในการใช้เงิน 
7. การจ่ายเงินซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีความยุ่งยาก หลายข้ันตอน ทำให้เกิดความไม่ 
   สะดวก 
8.ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 
9.ระบบการเงินการบัญชีมีสภาพคล่อง 

(5) ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. ขาดส่ือใหม่ ๆท่ีเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม 
2. การจัดเก็บพัสดุยังไม่เป็นระบบ 
3.ใช้วัสดุไม่เต็มศักยภาพ 
4.ไม่ได้รับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนอย่าง 
    พอเพียง 
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ 

(6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
1. ยังไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง 
2. ขาดการประสานงานท่ีดีและทำให้เกิดความเข้าใจอันดี กับชุมชน 
3. การมอบหมายงานไม่กระจายตัวไปยังบคุลากรทุกคนทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาท่ี 
    เท่ากัน ทำให้ เกิดจุดเด่น-จุดด้อยในการทำงาน 
4. บุคลากรอยู่อย่างสะดวกสบาย 
5. การบริหารงานยังมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันในส่วนต่าง ๆ 
6. มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
7. การจัดและควบคุมบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
8.โรงเรียนให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนครบ 100 % 
9. งานวิชาการมีความเป็นเลิศ 
 
 

 



การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 คณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน สามารถค้นพบปัจจัย
ต่างๆดังนี ้
 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส อปุสรรค 

1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

     มีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียง 

  ชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางไม่ห่างกันมาก 

 ประชาชนมีความแน่นแฟ้น ผูกพัน รักถิ่นฐาน
บ้านเกิด 

 มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ 

 นิยมบริจาคเงินทำบุญ 

ชุมชนบางส่วน 

 ติดการพนันและอบายมุขเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีต่อ
นักเรียน 

 ผู้ปกครองบางคนมีอาชีพไม่มั่นคง รายได้น้อย ไป
ทำงานต่างถิ่น และทอดท้ิงบุตรหลาน 

 ไม่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนให้ลูกได้ 

 เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 

 มีความเช่ือโชคลาง ไสยศาสตร์ 
 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

 มีบุคลากรท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่
หลายคน 

 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้มีการใช้แรงงาน
ลดลง 

 คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 

 การติดต่อส่ือสารทำได้ง่ายมีผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

พึ่งสารเคมีมากจนเกินไปทำให้มีปัญหาสารเคมี
ตกค้าง ต้นทุนในการผลิตสูง 

 ส่ือลามกสามารถหาซื้อได้ง่าย 
 

 แหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ตอยู่ห่างไกล 
 

3.ด้านเศรษฐกิจ 

 บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

 องค์กรท้องถิ่นมีส่วนช่วยเหลือในการสนับสนุน
งบประมาณการศึกษาเช่น อุปกรณ์กีฬา  

 

 มีรายได้น้อย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 

 มีอาชีพเสริมน้อย ทำงานไม่เต็มในรอบปี 
 

4.ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

 เคารพกฎหมาย 

 

 มีความแตกแยกทางความคิด 

 องค์กรท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง 



โอกาส อปุสรรค 

 สนใจการเมือง  
 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏกว่า ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี องค์กรท้องถิ่นมี
ส่วนในการสนับสนุนงบประมาณมีความเข้าใจในบทบาทในการมีส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา ส่วน
ด้านกฎหมายและการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ องค์กรท้องถิ่นไม่
เข็มแข็ง  มีความแตกแยกทางความคิด 

 

 ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้างนโยบาย 

 มีแผนงานแม่บทชัดเจน 

 มีคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
สนใจและเข้าใจบทบาทของตนเอง 

 

  โครงสร้างนโยบายไม่ชัดเจน มีแผนงานแต่ไม่มีการ
นำไปใช้ 

  ไม่มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนม.ต้น 

 มีแผนงานแม่บทชัดเจน แต่ไม่นำไปใช้ 
2. ด้านผลผลิตและการจัดการ 

เป็นสถานท่ีท่ีสามารถรองรับกิจกรรมของ
หน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 รองรับนักเรียนม.ต้นจากชุมชนใกล้เคียงได้ 

 มีการส่งเสริมอนามัยเป็นประจำ 

 มีพื้นท่ีกว้างขวางสามารถรองรับอาคารสถานท่ี
ได้เป็นอย่างดี 

 มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบแก่
นักเรียน 

 มีอัตราการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้เรียนต่อครบ 100% 

 ได้รับคำชมเชยจากสถานบันอื่นว่าผู้ท่ีจบจาก
โรงเรียนมีความประพฤติดี 

 

 บริการมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่ครอบคลุม 

 นักเรียนท่ีจบการศึกษาไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ และเป็นภาระพ่อแม่ 
 

 ได้ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชนเป็นอย่างดี 

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยู่ในระดับท่ีน่าพึง
พอใจ 

 



 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนท่ีจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
เรียนต่อครบ 100% 

3. ด้านบุคลากร 

 มีความรู้หลายสาขาสามารถนำไปใช้ได้ดี 

 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 

 

 ขาดการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ 

 ปฏิบัติงานไม่สนองนโยบาย 

 ขาดการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 แตกแยกความสามัคคี ไม่มีการปรึกษาหารือให้
คำแนะนำ 

 ไม่มีการปรึกษาหารือกัน 
4. ด้านการเงิน 

 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากชุมชน 

 มีความโปร่งใสในการใช้เงิน 

 ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 

 มีการระดมทุนนอกระบบ 

 

 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 ขาดงบในการพัฒนา 

 การใช้จ่ายเงินซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีความยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน ทำให้เกิดความไม่สะดวก 

5. ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามสภาพ 

 

 ขาดส่ือ นวัตกรรมท่ีทันสมัย 

 การจัดวัสดุยังไม่เป็นระบบ 

 ใช้วัสดุไม่เต็มศักยภาพ 

 ไม่ได้รับการจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 



สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ทุกด้านมีจุดแข็งโดยเรียงลำดับด้านท่ีแข็งมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุดดังนี้คือ ด้านบุคลากร ด้านผลผลิตการบริการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ด้านโครงสร้างนโยบาย  โดยมีความหมายโดยรวมท่ีบุคลากรมีความรู้ความสามารถดีหลายสาขา นักเรียนท่ีจบ
ได้รับการศึกษาต่อ การเงินมีประสิทธิภาพ/ โปร่งใส การบริหารจัดการส่งเสริมการสอนได้ดี ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยแต่โดยรวมสามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ด้านโครงสร้างนโยบายมีแผนชัดเจนรอการนำไปใช้
ให้เกิดผลสูงสุด 

 
 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอก 
ที่เป็นโอกาส/อุปสรรคและจุดแข็ง/จุดอ่อน 

โรงเรียนกันตังพิทยากร 

 



 
 

กราฟความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอก – ใน 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 จากกราฟท่ีได้จะเห็นว่ากราฟเป็นลักษณะ STAR  กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกเอื้อ และภายในจุดแข็ง 
ดังนั้น ควรมีการขยาย ส่งเสริม และพัฒนางานต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางสังเคราะห์ผลการประเมินสภาพโรงเรียนแยกแยะตามกลุ่มสภาพแวดล้อม 
 

ตัวแปร รายการสภาพแวดล้อม 
T 

M3 
TM3 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

S 
M3 
SM3 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
ขาดส่ือการสอนใหม่ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ขยายความร่วมมือกับชุมชน 

P 
M3 
PM3 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 
ขาดส่ือการสอนใหม่ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ขยายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มีการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน 

E 
M3 
EM3 

ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีการะดมเงินจากชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อความร่วมมือเพิ่มขึ้น 

T 
M2 
TM2 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
มีพื้นท่ีกว้างขวาง วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นพร้อม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่งเสริม พัฒนาอาคาร ห้องเรียนต่างๆให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

S 
M2 
SM2 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
มีพื้นท่ีกว้างขวาง วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นพร้อม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโดยใช้พื้นท่ีของโรงเรียน 

P 
M2 
PM2 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
ขยายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

E 
M2 
EM2 

T 
M4 
TM4 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
นักเรียนท่ีเรียนจบบางคนไม่สามารถใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 
ส่งเสริมนักเรียนท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในท้องถิ่น 
เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
ขยายการจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน 

S 
M4 
SM4 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นิยมบริจาคเงินเพื่อทำบุญ 
มีแผนวานเป็นระบบ แต่ขาดการประสานงานกับชุมชน 
ส่งเสริมให้มีแผนงานเพื่อการประสานงานกับชุมชน ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้นและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

P 
M4 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 



ตัวแปร รายการสภาพแวดล้อม 
PM4 ขยายการจัดทำแผนแผนงานในการขอความร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณการจัด

การศึกษาจากองค์กรท้องถิ่น 
E 

M4 
EM4 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
ขยายการจัดทำแผนให้ส่งเสริมด้านอาชีพนักเรียน  จากตัวอย่างในชุมชน 

T 
M1 
TM1 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ขยายและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

S 
M1 
SM1 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษาด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P 
M1 
PM1 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับโรงเรยีนให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

E 
M1 
EM1 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสังเคราะห์สถานภาพโรงเรียนแยกแยะตามลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ 
ท่ี Cell ข้อความกลยุทธ์ ประเด็น ลักษณะงาน ผู้รับ

ผลประโยชน์ 
1 TM3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการ

สอนท่ีเป็นเทคโนโลยีให้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ นักเรียน 

2 SM3 ขยายความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการสอนใหม่ ๆ 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ นักเรียน 

3 PM3 ขยายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มี
การสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

4 EM3 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่ามาก
ท่ีสุด 

ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ นักเรียน 

5 TM2 ส่งเสริม และพัฒนาอาคาร ห้องเรียนต่าง ๆให้
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริม  
พัฒนา 

การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นักเรียน 

6 SM2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโดยใช้
พื้นท่ีของโรงเรียน 

ส่งเสริม บริการ นักเรียน 

7 PM2 ขยายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

8 EM2 ส่งเสริมนักเรียนท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาให้
มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในท้องถิ่น 

ส่งเสริม   การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นักเรียน 

9 TM4 ขยายการจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 

10 SM4 ส่งเสริมให้มีแผนงานเพื่อการประสานงานกับ
ชุมชน ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้นและบริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา 

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

11 PM4 ขยายการจัดทำแผนแผนงานในการขอความ
ร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณการจัด
การศึกษาจากองค์กรท้องถิ่น 

ขยาย จัดทำ
แผนงาน 

โรงเรียน 

12 EM4 ขยายการจัดทำแผนให้ส่งเสริมด้านอาชีพ
นักเรียน  จากตัวอย่างในชุมชน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 

13 TM1 ขยายและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ขยาย ส่งเสริม พัฒนา
บุคลากร 

บุคลากร 

14 SM1 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ ส่งเสริม  จัดการเรียน โรงเรียน 



ท่ี Cell ข้อความกลยุทธ์ ประเด็น ลักษณะงาน ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษา
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุน การสอน 

15 PM1 ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับ
โรงเรียนให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

ขยายพัฒนา วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 

16 EM1 ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน 

ส่งเสริมพัฒนา พัฒนา
บุคลากร 

บุคลากร 

17 TS2 ส่งเสริมให้มีการใช้อาคาร สถานท่ีเพื่อใช้เป็น
ท่ีต้ังของแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

ส่งเสริม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นักเรียน 

18 SS2 ส่งเสริม และขยายให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในโรงเรียน 

ส่งเสริม การบริการ โรงเรียน 

19 PS2 ขยายความร่วมมือด้านการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

20 ES2 ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สถานท่ีของโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรเกี่ยวกับอาชีพ 

ส่งเสริม การบริการ โรงเรียน 

21 TS1 ขยายแผนงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ขยาย จัดทำแผน นักเรียน 

22 SS1 สนับสนุน และขยายให้คณะกรรมการศึกษาฯ
เป็นส่ือกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

23 PS1 พัฒนาแผนงานการของบสนับสนุนการศึกษา
จากองค์กรท้องถิ่น 

พัฒนา  จัดทำแผน นักเรียน 

24 ES1 พัฒนาแผนงานเพื่อส่งเสริมรายได้นักเรียน พัฒนา จัดกิจกรรม นักเรียน 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
   
 
  
 
  



ส่วนท่ี 3 
การกำหนดยุทธศาสตร์ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมี 

การ วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ 
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป 
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอ 
ภาคและเป็นธรรม 
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมท้ังมี 
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผน
แมบ่ทสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้   



“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
  

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ 

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations)     

    4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

         3Rs ไ ด้ แก่  ก าร  อ่ าน ออก  (Reading) ก าร เขี ยน ได้  (Writing) และการ คิด เลข เป็ น 
(Arithmetics)   

         8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน 
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ 
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion)   

  4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย   
        1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็ก ปฐมวัย

มีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย 
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี 
คุณค่าและเป็นสุข   
                  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม   
                 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 



ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ 
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดา 
รงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมี 
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี 
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการ เงินและการคลังท่ี 
เหมาะสม    

      5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี  
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      
จุดเน้นเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) จุดเน้นด้านความม่ันคง  แนวทางหลัก   

1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
1.2  การบริหารจัดการ   
1.3  การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ   
1.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม่    



 (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  แนวทางหลัก   
       2.1  การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขา
ท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
       2.2  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ 
 (3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แนวทางหลัก   
       3.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
       3.2  การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
       3.3  การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ   
       3.4  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานท่ี 
(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม  แนวทางหลัก   
       4.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
       4.2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
       4.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย   
       4.4  การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แนวทางหลัก  
       5.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี 

เกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
       5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต   

       5.3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม  

(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  แนวทางหลัก   
        6.1  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
        6.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   
        6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
        6.4  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   
        6.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

  

 
 
 
 
 



3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่  
  

วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม 
  

พันธกิจ   
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์   
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

หลักการ   
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีภูมิภาค  ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้  เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ 
  

 
 
 
 



จุดเน้นการจัดการศึกษา   
 1. ระดับก่อนอนุบาล  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ในด้านสุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือกับ พ่อแม่และผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการออกแบบกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะท่ีสำคัญในด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง   

 
3. ระดับประถมศึกษา  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ 
   1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   2) เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
   3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
   4) เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์

จริง หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ด้วย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดลความคิดเห็นให้มากขึ้น  

   5) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   7) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
   8) จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดนเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4. ระดับมัธยมศึกษา  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา  
   1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรม  คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
   2) จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทำ 

เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
5. ระดับอาชีวศึกษา  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของ

พื้นท่ีชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง  โดยมีจุดเน้น 
   1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผู้้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
   2) เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
   3) เรียนรู้การใช้ดิจิตัล  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการร้างอาชีพการเรียนรู้   
   4) จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค   
6. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้สำเร็จหลักสูตร 

สามารถมีงานทำ 
   1) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการร้างอาชีพการเรียนรู้   
   2) จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติ  



  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ 
4.ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้

ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนนุทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตามความ

ต้องการจำเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค  
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด

การศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อต่อการ

ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาส่ือสารอธิบายทำ
ความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 

วิสัยทัศน์ 
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

และเป็นคนดีของสังคม 



3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วย
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. ครูจัดการศึกษาเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองการประเมินภายนอก 
5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

กลยุทธ ์( Vission ) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
  
 
  
  



 
 
 

ส่วนท่ี 4  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนกนัตังพทิยากร   
   วิสัยทัศน์  (Vision)   

โรงเรียนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายในปี 2565 

  

 อธิบายศพัท์ประเด็นวิสัยทัศน์  
  1. ความรู้ คู่คุณธรรม  (Knowledge and moral) หมายถึง การมุ่งให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับกลุ่มโรงเรียน  เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. ส่ิงแวดล้อม (environment) หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด โดย
ใช้ ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างท่ัวถึง 
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  หมายถึงปรัชญาท่ีช้ีแนะแนว 
ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น   โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยและ 
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพื้นฐาน 
ความเช่ือท่ีว่า “การมีชีวิตท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิ 
พร้อมท่ีจะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยท่ีสุด”   
  4. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม  
 5. มาตรฐานสากล (International standards) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี           
พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตาม
มาตรฐาน สากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะท่ีเป็นมาตรฐานชาติ 
 

พันธกิจ (Mission)  
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

กิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคมอย่างยั่งยืน 
3.  เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยนำศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ 
5.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

หลักธรรมาภิบาล  



 

เป้าหมาย  (Objective)  
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 

เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   
2. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3.  ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม   
4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
5. ผู้เรียนรู้รักษ์ ส่ิงแวดล้อมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน   
6.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
7. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 

ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 
8.  ครูนำศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
9.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
10. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย    

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

  กลยุทธ์ที่ 2  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding)  
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์  
(STEM)  
และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

  กลยุทธ์ที่ 3  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง 
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

กลยุทธ์ที ่4  :   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ  
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
        1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator)  

   ⚙  ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1. นักเรียนช้ัน ม.3 , ม.6 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูง
กว่า ระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ  

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
4. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน  
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
8. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
11. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ 

เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
12. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  
13. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
14. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
15. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน 

ภาษา  
16. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด้าน

ต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  
17. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
18. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม  
19. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง 

เหมาะสม  



20. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลดลง   
22. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
23. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบถูกต้องตามข้ันตอน  
24. นักเรียนได้รับการป้องกนัแก้ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
  

    ⚙ ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน 
                ศตวรรษที่ 21  

25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
          26. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  

27. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไป
และ ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  

28. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
29. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
30. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
31. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า   
32.  นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อ

ความ ถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน  
33. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 

⚙ ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
  34. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

35. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
36. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
37. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง  
38. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

          39. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์  
40. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและ

เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
41. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการ

และ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
42. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  



43. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและสามารถนำ 
ประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้  

44. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
45. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง  
46. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
47. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
48. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
49. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอกโรงเรียน  
 

⚙ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
50. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
51. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสอดคล้องกับรายวิชา 
     ท่ีสอน  
52. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี  
     หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
53. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
     ในการ วัดและประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
     เชิงบวก ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
54. ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
55. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช้เครื่องมือและ   
     วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
56. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  

 

⚙ ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนนุและการจัด
การศึกษา 
  57. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

58. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและ  
     สังคมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ  
59. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
60. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 
     การศึกษาให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน  
61. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
      ต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  



62. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู  
      ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ 
63. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์  
      ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
      วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา  

 ⚙ ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  
64. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้  
65. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
66. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
67. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
68. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม  
69. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน    
70. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  
71. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
72. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี  
73. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
74. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  

 
2. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา     
 โรงเรียนกนัตังพิทยากร  ได้ทำการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  
  

ตาราง 1 แสดงการเช่ือมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โรงเรียนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนา
ผู้ เรี ยน ให้ มี ความรู้ คู่ คุณ ธรรม   รู้ รั กษ์
ส่ิ งแวด ล้อม น้ อมนำหลักปรัชญ าของ
เศรษฐกิ จพ อ เพี ย ง  ส่ งเสริ มกิ จกรรม
สร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่
มาตรฐานสากลภายในปี 2565 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  
   สู่สังคมอย่างยั่งยืน 
3. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม 
   ศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยนำศาสตร์ 
   พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล  

 
 



ตาราง 2 แสดงการเช่ือมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
พันธกิจ เป้าหมาย 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   
2. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ ด้วยวิธีการ              
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3. ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม 
และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม   

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
5. ผู้เรียนรู้รักษ์ ส่ิงแวดล้อมและนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

3. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

6. ผู้ เรี ยน มี ส่ วน ร่ วม ในกิ จก รรม เชิ งสร้ างสรร ค์         
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
7. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยนำ
ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

8. ครูนำศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้ ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
9. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

10.โรง เรียนมี ระบบการบริห ารและการจัดก าร
สถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 



3. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวชี้ วัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย    

     ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ใน 
     ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding)  
        สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  
        และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง 

สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ  
        จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 
1 . พั ฒ น า ผู้ เรี ยน ให้ มี ค วาม รู้            
ความสามารถทางวิชาก าร มี
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษา
ต่อ  ก ารประกอบ อาชีพ  และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม   

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมรความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มี
ทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถ
เรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. โรงเรียนดำเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจใน
การเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. พัฒนาผู้เรียน ให้มี คุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีส่วน

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมหรือบูรณาการ 



กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 
ร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 
นำหลักปรัชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงมาประยุก ต์ใช้ ใน ชีวิต 
ประจำวัน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี             
มีน้ำใจ และกตัญญู) 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 
มีน้ำใจ และกตัญญู) 
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความมี
จิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

4 . พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล
แห่ งการเรียน รู้  มี ความรู้ และ
จรรยาบรรณ  ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้   

1. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
2. จำนวนครูท้ังหมดได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่ง  มีคุณภาพ และ
คุณธรรม 
3. ร้อยละ 80 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ IT 
4. ร้อยละ 100 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 
5. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาท่ีสอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. ครูผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น 

5. พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และห ลักธรรมาภิ บ าล  มี การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  ครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบส่ี จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
3. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
4. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
5. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
6. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 
 



ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้ วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามี 
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติและ 
เทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนช้ัน ม.3 ,ม.6 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทาง  
    การศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี และ
ระดับประเทศ  
    1.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    1.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยก 
ตาม  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.1. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     2.2. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     2.3. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     2.5. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรม 
     2.6. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  
           เทคโนโลยี  
    2.7. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    2.8. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
2. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
5. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบ บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
6. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT  
 7. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ 
เหมาะสมตามระดับช้ัน  
8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตาม ระดับช้ัน  
9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  
10.  นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้า ร่วม
หรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
11.  นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  

 



เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
12.  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของ
ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ 
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 
 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการ 
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษา  
3. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา  
อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิต สังคม 
 3. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม 
และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
4. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลงลง   
2. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
3. นักเรียนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามข้ันตอน  
4. นักเรียนได้รับการป้องกนัแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพงึประสงค์ 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ 
ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  
3. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายใน 
และภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  
4. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
5. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
6. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนอง ความถนัดและความ
ต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนและ
สังคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความ 
ร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ครู 
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า   
2. นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ 



เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
ทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและศักยภาพ ของ
ผู้เรียน  
3. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา อย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้ 
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
2. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจ 
ในการใช้ห้อง  
3. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มี 
ความพึงพอใจในการดำเนินงาน  
4. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ 
จัดการโสตทัศนูปกรณ์  
5. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์การ
เรียนรู ้

8. สถานศึกษามีการใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง 
ภายในและภายนอก 
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ 
และเอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกนอกและสามารถนำประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ใน การ
เรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมาก ข้ึน
ไป  

9. สถานศึกษามีระบบบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิต 
โดยใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร  
3. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน  
และภายนอกโรงเรียน 

11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ สร้างครูและ ผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ 
และก้าวสู่ความเป็น พลโลก  

1. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
2. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ใน 
ชุมชนท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน  
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง 



เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
 ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ สามารถ

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
4. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  รวมทั้ง ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิง บวกผ่าน 
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
5. ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการ ส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพ  
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี เหมาะสม
กับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและ ตัวช้ีวัด 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ัง 
ภายในและต่างประเทศ 

1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ 
ดำเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและสังคมภายนอกอย่าง สม่ำเสมอ  
2. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ            
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

13.มีการประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา 
การศึกษาและพัฒนา บุคลากร
ให้เป็นพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิด 
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ 
ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัด การศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ 
ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ  
4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยอย่าง  
ถ่องแท้  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , 
ศาสนา  



เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ 
และศิลปกรรม  
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 
โรงเรียน   7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคม
อาเซียน  
8. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
9. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี  
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
11. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ 
หลากหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 5  
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกันตังพทิยากร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยง สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
 
1. การบริหารแผน    

โรงเรียนกันตังพิทยากร  ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร แผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตังพิทยากร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565  ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 
ประการดังนี้     

1. หลักนิติธรรม  คือ  การดำเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน     

2. หลักคุณธรรม  คือ  การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำ ให้ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     

3. หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน    
         4. หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมี ส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ     

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ รับผิดชอบ พร้อม
ท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป     

6. หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดดังนั้นในการ บริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
2. การกำกับติดตาม    

โรงเรียนกนัตังพิทยากร กำหนดแนวทางการการกบัติดตามการดำเนินงานในการบริหาร  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตังพิทยากร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565  ยึดวงจรคุณภาพ 
(PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้   

1 . P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  
 - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่   
 - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
 - ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
 - งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่   
 - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่   

2 . D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ   
 - มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่   



 - มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
 - มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  
 - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่   
 - สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่    

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน   
 - ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่   
 - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่   
 -  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่   
 -  ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม่   
 -  ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่   

           4 . A : ACT นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป   
                      -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ   

            -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น   
   - มีการนำผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ     

                         โครงการในครั้งต่อไป   
            - กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป     

3. กรอบการประเมินผล  โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตังพิทยากร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565  โดย
กำหนดกรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม   
  ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกระบวนการ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยคิด
จากการสรุปผลของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี เปรียบเทียบ ดังตาราง 

 ตาราง 6 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 1   
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 
ร้อยละของจำนวนตัวชี ้วัดท่ีบรรลุ 65 70 75 

 
  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา   



  กลยุทธ์ที่  2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) 
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21     
  ประเมินจากการการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ 
นิเทศติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง  
 

ตาราง 7 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 2  
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 
ร้อยละของจำนวนตัวช ีวัดท่ีบรรลุ 60 65 70 

 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา   
 
  กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  
 

 

ตาราง 8 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ท่ี 3   
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา   



 
กลยุทธ์ที่ 4) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การใช้ส่ือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ตรง

ตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ของ
ผู้เรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆส่วนให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน และกระบวนการนิเทศ กำกับติดตามของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  

 

ตาราง 9 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 4 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 
ร้อยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา   
 
กลยุทธ์ที่ 5) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ประเมินจากจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอก อาทิเช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการดำเนินการวางแผนทิศ 
ทางการขับเคล่ือนของสถานศึกษา เช่น วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง 

 

 ตาราง 10 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 5  ค่าเป้าหมายผลการด  
  ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 



  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 6) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  

 ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกทาง ความ
เป็นไทยการรักษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและความเป็นไทยให้กับผู้เรียน เปรียบเทียบ ดังตาราง  

 

ตาราง 10  แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 6   
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70– 79   อยู่ในระดับ  ดี 
    - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา   
   
4. ระบบการติดตามประเมินผล   

 โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตังพิทยากร  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565  ดังนี้    

1. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ   
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ   
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล    
4. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล    
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ   

                 5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ    
      5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จส้ิน แล้ว    
6. นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่าว 

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป   
5. การรายงานผล     

1. รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ/    
กิจกรรม     

2. เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ 
หน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน 
ในปีการศึกษาต่อไป   

 
 



ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน 
  โรงเรียนกนัตังพิทยากร ได้กำหนดผลผลิตตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อส้ินการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 
การจัดการศึกษา 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
   : จำนวนนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
   : อัตราส่วนการเข้าเรียนช้ัน ม.1 และอัตราส่วนการเข้าเรียน ม.4 
  ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ 
   : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดับชาติ 
   : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   : ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน 
   : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักประเมิน

ภายนอก  
 
ภาพแห่งความสำเร็จ 
  นักเรียน  :  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง           
เป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 
เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีการดำรงชีวิตในสังคม
อย่างเป็นสุข 
  ผู้ปกครองนักเรียน  :  เป็นเจ้าของโรงเรียน ยอมรับ และพึงพอใจ ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน               
การจัดการศึกษา ให้นักเรียน ประสบผลสำเร็จจนจบหลักสูตรการศึกษา 
  ครู : มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีความกระตือรือร้น สนใจ 
ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังสามารถและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  ผู้บริหารโรงเรียน :  เป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่ก ารปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีสมรรถนะการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของผู้บริหารมืออาชีพ 

 
 
 
 
  
  
 
   
 



คณะผู้จัดทำ 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายภิญโญ   จินตปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกนัตังพิทยากร 
 นายสุรเชษฐ์   สองรักษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
  นายสุนทร   เพ็ชร์พราว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
  
ผู้ประสานงาน 
 นายรังสฤษณ์   คำหมื่น   ครู 
 นางเสาวนี ชัยทอง   ครู 
 นางสาวสายใจ  กังแฮ   ครู 
 
 
รวบรวม /เรียบเรียง / จัดทำรูปเล่ม 
 นายสุนทร  เพ็ชร์พราว   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร  
 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์   ครู 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษา แต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา    ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี กำกับดูแล
สถานศึกษา เป็นประจำทุกปี 

โรงเรียนกันตังพิทยากร จึงประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสำหรับปีการศึกษา 2562  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 

(นายภิญโญ จินตนปัญญา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกนัตังพิทยากร 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนกันตังพิทยากร 
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ ** 

1. ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและความสามารถใน
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และความสามารถในการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 85 
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 75 
การคิดคำนวณ อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ 75 

2) มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ** 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา           
โดยมีผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน (กลุ่ม/เด่ียว) 
อย่างน้อย 1 ช้ินต่อภาคเรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียน มผีลงาน/ช้ินงาน/
โครงงาน (กลุ่ม/เด่ียว) อย่างน้อย 1 ช้ินต่อ
ภาคเรียน ร้อยละ 85 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

3. ผู้เรียนมีผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน  
ท่ีเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อันเกิดจากการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือการทำงาน
เป็นทีม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลงาน/ช้ินงาน/
โครงงานท่ีเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อัน
เกดิจากการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ
การทำงานเป็นทีม  

ร้อยละ 50 
 
 
  



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

 
 
  

4) ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี มีทักษะ 
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึง
องค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และการดำเนิน
ชีวิต  

4. ร้อยละของผู้เรียนรู้เท่าทันส่ือ มีจริยธรรม
และทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อเรียนรู้             
การส่ือสารและการดำเนินชีวิต 

ร้อยละ 84 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ** 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ทุกรายวิชาต้ังแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป  

5. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชาต้ังแต่ระดับ 2 (พอใช้)        
ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

6. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านอาชีพท่ีสุจริต อย่างน้อย 1 
อาชีพ 

6. ร้อยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพท่ีสุจริต อย่างน้อย 1 
อาชีพ 

 
ร้อยละ 90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ** 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ค่านิยมท่ีดีต้ังแต่ระดับดี ขึ้นไป 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย  

8. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 
รวมถึงวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ และศาสนา
โดยสมัครใจ 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความภาคภูมิใจใน
กิจกรรมการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี
ในท้องถิ่น รวมถึงวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ
และศาสนาโดยสมัครใจ 

ร้อยละ 93  

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน   9. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข     9. ร้อยละของผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี ร้อยละ 93 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

บนความแตกต่างทางด้านประเพณี/ 
วัฒนธรรมและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

ความสุขบนความแตกต่างทางด้านประเพณี/
วัฒนธรรมและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

 

 

4) สุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคม ** 
(ต้องสูงกว่าเป้าหมาย) 

10. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย               
จิตสังคมและสามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม 

10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 83 

11. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 89  

12. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ร้อยละ 93 

13. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถป้องกัน 
ปัญหาต่อส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงและ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 90  

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการ 
บริหารและการ
จัดการ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน ** 

11. โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม   
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2565 

14. โรงเรียนจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม   
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ นำนวัตกรรม 
การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2565 

ระดับดี 

2) มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ** 

12. โรงเรียนมีนวัตกรรม KANTANGPIT 
MODELและ LOVE STATION ในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี

15. โรงเรียนใช้นวัตกรรม KANTANGPIT 
MODEL และ LOVE STATION ในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี

 
 

ระดับดี 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

ประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการและการมี
ส่วนร่วม 

ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการและ          
การมีส่วนร่วม 
 
 

 3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

13. โรงเรียนมีแผนพัฒนางานวิชาการท่ี
คำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู 
ผู้ปกครอง 

16. โรงเรียนใช้แผนพัฒนางานวิชาการท่ี
คำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู 
ผู้ปกครอง 

ระดับดี 
 

 14. โรงเรียนมีการลงนามความร่วมมือกับ
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง และเทศบาลเมือง
กันตัง เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 

17. โรงเรียนมีการลงนามความร่วมมือกับ
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง และเทศบาลเมือง
กันตัง เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 

ระดับดี 

4) พัฒนาครูและบุคลากร 
ใหม้ีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

15. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และ
ได้รับการสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรมตรง
ตาม/สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 
12 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

18. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) และได้รับการสนับสนุน ให้เข้ารับการ
อบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ     
อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 95 

5) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

16. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สะอาด 
สวยงามและปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน 

19. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สะอาด 
สวยงามและปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน     

 
ระดับดี 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 

อย่างเพียงพอสำหรับนักเรียน อย่างเพียงพอสำหรับนักเรียน 

6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

17. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี ส่ือส่ิงอำนวย 
ความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน 

20. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เรียน มีความพึงพอใจในส่ือเทคโนโลยี  
ส่ือส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามท่ีโรงเรียนจัดให้ 

 
ร้อยละ 92 

  18. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับของ
องค์กรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

21. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่
สอดคล้องกับขององค์กรท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 
ร้อยละ 92 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการ 
จัดการเรียน 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
การคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

19. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 
นักเรียนเป็นสำคัญ และมีการจัดกลุ่มชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นประจำทุกสัปดาห์ 

22. ร้อยละของครูผู้สอน มีแผนการจัดการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และมีการ 
จัดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์  

 
ร้อยละ 95 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

20. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน 
เกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารญาณ และคิดสร้างสรรค์  
ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จำลอง และนักเรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน และจัดให้มีการนำเสนอ
ผลงาน ทุกปีการศึกษา 

23. ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ และคิด
สร้างสรรค์ ด้วยการปฏิบัติจริง 
ผ่านการทำโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง   
และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน และจัดให้มีการนำเสนอ
ผลงานทุกปีการศึกษา 

 
 
 

ร้อยละ 95 

21. ครูผู้สอนมีเทคนิคและกลวิธีการสอน  
อย่างน้อย 3 รูปแบบ 

24. ร้อยละของครูผู้สอน มีเทคนิคและกลวิธี
การสอน อย่างน้อย 3 รูปแบบ 

ร้อยละ 95 

22. ครูผู้สอนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
และนำผลสรุปการสังเคราะห์ไปวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

25. ร้อยละของครูผู้สอน มีข้อมูลนักเรียน 
เป็นรายบุคคล และนำผลสรุปการสังเคราะห์ 
ไปวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 95 

 2) ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

23. ครูผู้สอนสามารถผลิต/พัฒนา และใช้ส่ือ 
การสอน  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ   
แหล่งเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
ท่ีสอน 

26.ร้อยละของครูผู้สอนสามารถผลิต/
พัฒนา และใช้ส่ือการสอน  ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ท่ีสอน 

ร้อยละ 95 

3) มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

24. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทาง/
ข้อตกลงในการเรียนรู้ และการปฏิบัติตน 
ในการเรียนตามโครงการห้องเรียนสีขาว 

27. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันกำหนด
แนวทาง/ข้อตกลงในการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติตนในการเรียนตามโครงการห้องเรียน

ร้อยละ 95 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

สีขาว 

25. ครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศช้ันเรียน   
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อกระตุ้นและเป็นแรง
เสริมให้กับนักเรียน 

28. ร้อยละของครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศ 
ช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อกระตุ้น 
และเป็นแรงเสริมให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 95 

4) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

26. ครูผู้สอนมีแผนการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ชัดเจนและ
เป็นระบบตลอดปีการศึกษา 

29. ร้อยละของครูผู้สอนมีแผนการวัดและ 
ประเมินผล ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
ชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ร้อยละ 95 

27. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและนำผลการวิเคราะห์                
มาพัฒนา ให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

30. ร้อยละของครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผล 
การเรียนรู้ของนกัเรียนและนำผล            
การวิเคราะห์มาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล 
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

28. ครูผู้สอนมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

31. ร้อยละของครูผู้สอนทุกคนมีการจัดทำ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 95 

 5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการ

29. ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ 

32. ครูผู้สอนทุกคนร่วมกันแลกเปล่ียน 
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ

ครูทุกคน 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ (29 ตัวบ่งชี้) ตัวชี้วัด (32 ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

เรียนรู ้ จัดการเรียนรู้ จนสามารถนำไปสู่การทำวิจัย 
ในช้ันเรียน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนสามารถนำไปสู่
การทำวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
ปีการศึกษา 



             

 
 

 
 


