
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาการจัดการศึกษา 
ระยะ 3 ปี  (2565 – 2567) 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 



ค ำน ำ 

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565 – 2567 จดัท าข้ึน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒั นาบริหารจดัการการศึกษาของโรงเรียนให ้สนองตามนโยบายของ กระทรวง 
ศึกษาธิการว่าดว้ย ระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา ของ
ชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางโรงเรียนได ้ท าการศึกษา
สภาพของโรงเรียน จากรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564  และได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใชเ้ทคนิควธีิการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อประเมิน
สถานสภาพของ โรงเรียน แล้วน าขอ้มูลมาประกอบการก าหนด ทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการก าหนด 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก าหนด โครงการ ค่าเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565 – 2567 ฉบบัน้ี จะเป็น
แผนแม่บทท่ี ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน
ใน ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ไดเ้ป็นอย่างดี ในโอกาสน้ีทาง โรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 
ในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ฉบบัน้ี จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบรรณ 

เร่ือง หนา้ 
ค าน า ก 
สารบรรณ ข 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค 
ส่วนท่ี 1  บริบทของโรงเรียน 1 
 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน 1 
 ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 2 
 แผนผงัโรงเรียน 3 
 โครงสร้างบริหารโรงเรียน 4 
 จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 5 
 ขอ้มูลนกัเรียน 6 
 โครงสร้างหลกัสูตร 7 
 ขอ้มูลดา้นงบประมาณ 14 
 ผลการด าเนินงาน 16 
ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์สถานภาพขององคก์ร 21 
 การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกสถานศึกษา 21 
 ตารางวิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอกสถานศึกษา 38 
ส่วนท่ี 3  ทิศทางการบริหารจดัการ 39 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 39 
 นโยบายจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 46 
 นโยบายจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 50 
 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ จุดเนน้ ของสพฐ. 55 
 ทิศทางการพฒันาของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช 58 
ส่วนท่ี 4 แผนพฒันาการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 62 
 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ จุดเนน้ กลยุทธ์การพฒันาของโรงเรียนมธัยมศึกษาภรณ์ 62 
 การวิเคราะห์ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน 66 
ส่วนท่ี 5 การก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 69 
ภาคผนวก 77 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีมติเห็นชอบแผนกลยทุธ์พฒันา 

คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2565 – 2567) โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนได้อนุมติั
ใชแ้ลว้ ขอให้การด าเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแผนปฏิบติัการในปี
การศึกษาน้ีประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์นการบริหารและการพฒันาการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ 

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความช่ืนชมต่อผูบ้ริหารและคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ท่ีไดมี้ความวิริยะอุตสาหะจดัท าแผนกลยุทธ์พฒันา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3ปี (2565 – 2567) อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพและการเรียนรู้สู่ศรรตวรรษท่ี 21 
 
 

(นายประยรู  รักษก์ าเนิด) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่1 
บริบทของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

   โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 55 หมู่ท่ี 1 ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เน้ือท่ี 39 ไร่ 8 ตารางวา โทร.075845329 โทรสาร 075845329  
website: http://www.mattayomsuksajulaphon.ac.th/  Face book : มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
2.  ประวตัิโดยย่อ 
  โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  เดิมช่ือโรงเรียนสามต าบลวิทยาประชาสรรค์  จดัการเรียนการ

สอนข้ึนเม่ือวนัท่ี  26  เดือนธันวาคม  พุทธศกัราช 2525  ด้วยความตอ้งการของประชาชนท่ีจะให้มีโรงเรียน

มธัยมศึกษาในพื้นท่ีต าบลนาหมอบุญเพื่อการศึกษาของเยาวชนและยกฐานะทางการศึกษาของประชาชน

ทั่ว ไป   ในระ ย ะ เ ร่ิ ม แรก ได้ จัด ตั้ ง เ ป็ นห น่ วย เ ค ล่ื อน ท่ีขอ งโร ง เ รี ยน ร่ อนพิ บู ล ย์ เ กี ย ร ติ ว สุนท

ราภิวฒัก ์ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ระกาศจดัตั้งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา เม่ือวนัท่ี  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 

2526  โดยเปิดสอนตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ และในปีการศึกษา 2536  กรมสามญัศึกษาอนุมติัให้เปิด

สอนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายอีกหลกัสูตร  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัติยราชนารี โปรดเกลา้โปรด  กระหม่อม พระราชทานช่ือโรงเรียนวา่ 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ และพระราชทานพระอนุญาตให้เ ชิญอกัษรพระนาม  จ.ภ. ตามหนังสือส านกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/ ท8821 ลว.25 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 นางเพญ็ศรี  ศิลปะเจริญ  ด ารงต าแหน่ง 

รักษาการในผูอ้  านวยการโรงเรียนตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

   มีค รู  –  อาจารย์จ  านวน   22  คน   ลูกจ้า งประจ า   2  คน   ลูกจ้า งชั่วคราว   3 คน    มี
นัก เ รียน   364  คน   มีอาคาร เ รียน   216ล  1 หลัง  อาคาร  318ล/30 พิ เศษ   1 หลัง   อาคารหอประชุม 
แบบ  100/27  จ านวน 1  หลงั  อาคารฝึกงานชั้นเดียว แบบ ฝ 104/27  จ านวน 1 หลงั  อาคารฝึกงานสองชั้น แบบ 
ฝ 204/27  จ านวน 1  หลัง  อาคารโรงอาหารชั่วคราว  1  หลัง  อาคารผลิตน ้ าด่ืม 1 หลัง บ้านพกัครูโสด 2 



หลงั  บา้นพกัครู 1 หลงั บา้นพกัลูกจา้งประจ า 1  หลงั  และมีห้องน ้ า – ห้องส้วมอยา่งเพียงพอ ปัจจุบนันางสาว
วภิาดา  ขนุทองจนัทร์ ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 ปรัชญาของโรงเรียน :  นสิยา  โลก  วฒันโน  หมายถึง  ไม่เป็นคนรกโลก 

 อตัลกัษณ์โรงเรียน :        โอภาปราศรัย ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
   เอกลกัษณ์โรงเรียน:        มิตรไมตรี มีน ้าใจ 

 ตราประจ าโรงเรียน 

            เป็นสัญลกัษณ์พระราชทานจากสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี 

 

      

 สีประจ าโรงเรียน : น ้าเงิน – แสด 
 

 

 

 

สีน ำ้เงิน    หมายถึง   ความแขง็แรง  มัน่คง 
สีแสด      หมายถึง   สีประจ าพระองคส์มเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์         

                                 อคัรราชกุมารี 

  อกัษรยอ่ : จ.ภ. 
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3.  แผนผงัโรงเรียน 

 

 

4.  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

   โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม

บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป และ กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน โดยมีรอง 

ผูอ้  านวยการรับผิดชอบและดูแลการบริหาร 1 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ยสมาชิก 15 คน ซ่ึงมี 

หน้าท่ีก าหนดแผนงานการพฒันาโรงเรียน การจดัท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้การสนับสนุน

เก่ียวกบั การจดัการศึกษา นอกจากน้ียงัมีคณะชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ซ่ึงให้การสนบัสนุน

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนระดบัโรงเรียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน

กลุม่บรหิำรวิชำกำร กลุม่บรหิำรงำนบคุคล
กลุม่บรหิำร
งบประมำณ

กลุม่บรหิำรงำนทั่วไป
กลุม่บรหิำรกิจกำร

นกัเรยีน

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน

- งำนบรหิำรวิชำกำร 
- งำนหลกัสตูรสถำนศกึษำ 

- งำนจดักำรเรยีนกำรสอน 

- งำนส ำมะโนนกัเรยีนและ
ทะเบียนนกัเรยีน 

- งำนพฒันำสื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศกึษำ 

- งำนหอ้งสมดุและแหลง่
เรยีนรู ้

- งำนประกนัคณุภำ
กำรศกึษำ 

- งำนประมวลผลและ
เทียบโอน 

- งำนวดัและประเมินผล 

- งำนแนะแนว 

- งำนวิจยัเพ่ือกำรศกึษำ 

- งำนนิเทศกำรศกึษำ 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำรงำนบคุคล 

- งำนอตัรำก ำลงัและ
เลื่อนขัน้เงินเดือน 

- งำนทะเบียนและเครือ่ง
รำช 

- งำนวินยับคุคล 

- งำนพฒันำครูและ
บคุลำกร 
- งำนสวสัดิกำรและขวญั
ก ำลงัใจ 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำร
งบประมำณ 

- งำนนโยบำยและ
แผนงำน 

- งำนระดมทรพัยำกร
และกำรลงทนุเพ่ือ
กำรศกึษำ 

- งำนบรหิำรกำรเงินและ
บญัชี 
- งำนบรหิำรพสัดแุละ
สินทรพัย ์

- งำนตรวจสอบและ
ควบคมุภำยใน 

- งำนบรหิำรทั่วไป 

- งำนสำรบรรณและ
ธุรกำร 

- งำนอนำมยัและ
โภชนำกำร 

- งำนพฒันำบรรยำกำศ
และสิ่งแวดลอ้ม 

- งำนอำคำรสถำนที ่
- งำนโสตทศันศกึษำ
ชมุชนและประชำสมัพนัธ ์

- งำนยำนพำหนะ 

- งำนลกูจำ้ง 

- งำนรกัษำควำม
ปลอดภยั 

- งำนสวสัดิกำรรำ้นคำ้ 

- งำนโรงเรยีนธนำคำร 

- งำนรบันกัเรยีน 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำรกิจกำร
นกัเรยีน 

- งำนดแูลชว่ยเหลือ
นกัเรยีน 

- งำนหวัหนำ้ระดบัและครู
ที่ปรกึษำ 

- งำนผูป้กครองและ
เครอืข่ำยผูป้กครอง 

- งำนรกัษำวินยั แกไ้ข 
ป้องกนัควำมประพฤติ
นกัเรยีนเรยีน 

- งำนสวสัดิภำพและ
ควำมปลอดภยัผูเ้รยีน 

- งำนสง่เสรมิกิจกรรม
นกัเรยีน 

- งำนส ำนกังำนและ
สำรสนเทศ 
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5. จ านวนและบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

   ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนกนัตงัพิทยากรมีจ านวนบุคลากร ทั้งส้ิน     คน แยกตามกลุ่มสาระ
การ เรียนรู้และฝ่ายงานต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1. ฝ่ายบริหาร        2 คน  
   2. ฝ่ายปฏิบติัการสอน       21 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     1 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     4 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา   1 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา     2 คน  
    งานแนะแนว       - คน  
    งานบรรณารักษ ์      1 คน  
    ครูอตัราจา้ง       3 คน  
   3. ลูกจา้งประจ า        2 คน  
   4. ลูกจา้งชัว่คราว       1 คน 
   5. พนกังานธุรการ       1 คน 
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6. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน ปีการศึกษา 2564 
ช้ัน จ ำนวนห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

ม. 1 3 48 39 87 

ม. 2 2 35 37 72 

ม. 3 2 35 36 71 

รวม ช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น 7 118 112 230 

ม. 4 2 24 39 63 

ม. 5 1 15 19 34 

ม. 6 2 15 24 39 

รวม ช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย 5 54 82 136 

รวมทั้งหมด 12 172 194 366 
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7.  โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  ปีการศึกษา  2564 
 

โครงสร้ำงหลกัสูตร ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๔ 
 

แผนวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๘.๐ (๓๒๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๖.๕ (๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๔  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๑๘๒  เทคโนโลย ี๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๑๘๑ 
ส๓๑๑๐๑  
พ๓๑๑๐๑ 
ศ๓๑๑๐๑ 
ง๓๑๑๐๑ 

เทคโนโลย ี๑ 
สงัคมศึกษา ๑ 
สุขศึกษา ๑ 
ดนตรี ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ส๓๑๑๐๒  
พ๓๑๑๐๒ 
ศ๓๑๑๐๒ 
ง๓๑๑๐๒ 
อ๓๑๑๐๒ 

สงัคมศึกษา ๒ 
สุขศึกษา ๒ 
ดนตรี ๒ 
การงานอาชีพ ๒
ภาษาองักฤษ ๒ 

๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐)     
รำยวชิำเพิม่เติม ๘.๐ (๓๒๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๖.๕ (26๐) 
ค๓๑๒๐๒ 
ส๓๐๒๓๑  
ว๓๑๒๐๑ 
ว๓๑๒๒๑ 
ว๓๑๒๔๑ 
พ๓๑๒๐๑ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ 
หนา้ท่ีพลเมือง ๑ 
ฟิสิกส์ ๑ 
เคมี ๑ 
ชีววิทยา ๑ 
พลศึกษา ๑ 

  ๒.๐ (๘๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๒.๐ (๘๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ค๓๑๒๐๒ 
ส๓๐๒๓๒  
ว๓๑๒๐๒ 
ว๓๑๒๒๒ 
ว๓๑๒๔๒ 
ว๓๐๒๐๑ 
 
พ ๓๑๒๐๒ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ 
หนา้ท่ีพลเมือง ๒ 
ฟิสิกส์ ๒ 
เคมี ๒ 
ชีววิทยา ๒ 
โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ๑ 
พลศึกษา ๒ 

 ๒.๐ (๘๐) 
๐.๕ (๒๐) 
 ๒.๐ (๘๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕ (๖๐) 
๑.๕(๖๐) 

 
๐.๕ (๒๐) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 

  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๗๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๗๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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แผนศิลป์ทัว่ไป 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๘.๐ (๓๒๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๖.๕ (๒๖๐) 
ท๓๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๔  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๑๘๒  เทคโนโลย ี๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๑๘๑ 
ส๓๑๑๐๑ 
พ๓๑๑๐๑ 
ศ๓๑๑๐๑ 
ง๓๑๑๐๑ 

เทคโนโลย ี๑ 
สงัคมศึกษา ๑ 
สุขศึกษา ๑ 
ดนตรี ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ส๓๑๑๐๒  
พ๓๑๑๐๒ 
ศ๓๑๑๐๒ 
ง๓๑๑๐๒ 
อ๓๑๑๐๒ 

สงัคมศึกษา ๒ 
สุขศึกษา ๒ 
ดนตรี ๒ 
การงานอาชีพ ๒
ภาษาองักฤษ ๒ 

๑.๕  (๖๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐)     
รำยวชิำเพิม่เติม  ๖.๐ (๒๔๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๗.๐ (๒๘๐) 
ท๓๑๒๐๑ 
ส๓๐๒๓๑  
อ๓๑๒๐๑ 
ว๓๑๒๐๓ 
ง๓๑๒๔๑ 
พ๓๑๒๐๑ 
จ๓๑๒๐๑ 

การแต่งค าประพนัธ์ ๑ 
หนา้ท่ีพลเมือง ๑ 
ภาษาองักฤษรอบรู้ ๑ 
ภาษาองักฤษฟัง-พดู ๑ 
การศึกษาคน้ควา้ ๑ 
พลศึกษา ๑ 
สนทนาภาษาจีน ๑ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 

 ท๓๑๒๐๒ 
ส๒๐๒๓๒  
อ๓๑๒๐๒ 
ว๓๑๒๐๔ 
ง๓๑๒๔๒ 
พ๓๑๒๐๑ 
จ๓๑๒๐2 
ง๓๑๒๔๔ 

การแต่งค าประพนัธ์ ๒ 
หนา้ท่ีพลเมือง ๒ 
ภาษาองักฤษรอบรู้ ๒ 
ภาษาองักฤษฟัง-พูด ๒ 
การศึกษาคน้ควา้ ๒ 
พลศึกษา ๒ 
สนทนาภาษาจีน ๒ 
อาหารและโภชนาการ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐ (๖๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 
๑.๐ (๔๐) 
๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๒๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงหลกัสูตร ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๕ 
 

แผนวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๐ (๒๘๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๔  วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๕  วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๓ ๑.๕  (๖๐)  ว๓๐๑๘๓ เทคโนโลย ี๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๒ สงัคมศึกษา ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ศ๓๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
    อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

รำยวชิำเพิม่เติม ๙.๐ (๓๖๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ส๓๐๒๓๓  หนา้ท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๐๒๓๔  หนา้ท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐(๘๐)  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐(๘๐)  ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์๔ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยา ๓ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๒๑ เคมี๓ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๒๒ เคมี๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๐๒๐๒ โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๒ 
๑.๐(๔๐)  ว๓๐๒๐๓ โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๓ 
๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา๓ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา๔ ๐.๕(๒๐) 
        
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๗๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๗๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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แผนศิลป์ทัว่ไป 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๐ (๒๘๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๔  วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๕  วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๓ ๑.๕  (๖๐)  ว๓๐๑๘๓ เทคโนโลย ี๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๒  สงัคมศึกษา ๔  ๑.๕  (๖๐) 
ศ๓๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

    อ๓๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

รำยวชิำเพิม่เติม ๗.๐ (๒๘๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๖.๐ (๒๔๐) 
ส๓๐๒๓๓  หนา้ท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๐๒๓๔  หนา้ท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐)  
ท๓๒๒๐๑ ประวติัวรรณคดี ๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๒๐๒ ประวติัวรรณคดี ๒ ๑.๐(๔๐) 
ท๓๒๒๐๓ การเขียน ๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๒๐๔ การเขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๒๘๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๒๒๘๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๔ ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

๑ 
๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๖ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ๒ ๑.๐(๔๐) 

ง๓๒๒๘๑ งานช่าง ๑.๐(๔๐)     
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 

  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๒๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงหลกัสูตร ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๖ 

แผนวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๐ (๒๘๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๕.๐ (๒๐๐) 
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๓  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐)  ส๓๓๑๐๒  สงัคมศึกษา ๖ ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๘๔ เทคโนโลย ี๔ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๑๐๑ สงัคมศึกษา ๕ ๑.๐  (๔๐)  ศ๓๓๑๐๒ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)     

อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐)     

รำยวชิำเพิม่เติม ๙.๐ (๓๖๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ส๓๓๒๐๓ ตา้นทุจริตศึกษา ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๔ ตา้นทุจริตศึกษา ๒  ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๒.๐(๘๐)  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์๕ ๒.๐(๘๐)  ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยา๕ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยา๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๒๑ เคมี๕ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๒๒ เคมี๖ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา๕ ๐.๕(๒๐)  ว๓๐๒๐๔          โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ๔ 
๑.๕(๖๐) 

อ๓๓๒๐๑   ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ๑ ๑.๐(๔๐)  พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา๖ ๐.๕(๒๐) 
 อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา

ต่อ๒ 
๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 

  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๗๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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แผนศิลป์ทัว่ไป 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรีย(หน่วยกติ / 

ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๗.๐ (๒๘๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๕.๐ (๒๐๐) 
ท๓๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๑๐๓  วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 
๑.๕ (๖๐)  ส๓๓๑๐๒  สงัคมศึกษา ๖  ๑.๐  (๔๐) 

ว๓๐๑๘๔ เทคโนโลย ี๔ ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๑๐๑ สงัคมศึกษา ๕ ๑.๐  (๔๐)  ศ๓๓๑๐๒ ทศันศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทศันศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐)     

รำยวชิำเพิม่เติม ๗.๕ (๓๐๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๗.๕ (๓๐๐) 
ส๓๓๒๐๓ ตา้นทุจริตศึกษา ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๔ ตา้นทุจริตศึกษา ๒  ๐.๕ (๒๐) 
ท๓๓๒๐๑ หลกัภาษาไทย๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๒๐๒ หลกัภาษาไทย๒ ๑.๐(๔๐) 
ท๓๓๒๐๓ วรรณกรรมปัจจุบนั ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๒๘๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๓๒๘๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์๒ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา๕ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา๖ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๓๒๔๓ บญัชี๑ ๑.๐(๔๐)  ง๓๓๒๔๔ บญัชี๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษา

ต่อ๑ 
๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพ่ือ

การศึกษาต่อ๒ 
๑.๐(๔๐) 

อ๓๓๒๐๓ ภาษาองักฤษเพลิดเพลิน๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๔ ภาษาองักฤษเพลิดเพลิน
๒ 

๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๒๐๖ อาเซียนศึกษา ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๒๐๗ อาเซียนศึกษา ๐.๕(๒๐) 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 

  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ชุมนุม (๒๐)         ชุมนุม (๒๐) 
       สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐)         สานฝันสู่ร้ัวมหาวิทยาลยั (๑๐) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๔๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๕๖๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงหลกัสูตร ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑ 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๒๑๑๘๒ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑ ๑.๕  (๖๐)  ส๒๑๑๐๒  สงัคมศึกษา ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐)  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ 
ง๒๑๑๐๑ 

ศิลปะ ๑ 
การงานอาชีพ ๑ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๑๑๐๒ 
ง๒๑๑๐๒ 

ศิลปะ ๒ 
การงานอาชีพ ๒ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รำยวชิำเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๑  หนา้ท่ีพลเมือง ๑  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๒  หนา้ท่ีพลเมือง ๒  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ 
ว๒๐๒๑๐ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
ง๒๑๒๔๓ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ๑ 
ศ๒๑๒๒๑ นาฏศิลป์ ๑ 
ศ๒๑๒๐๑ จิตรกรรม ๑  
ง๒๑๒๘๑ ผลิตภณัฑอ์อนไลน์ ๑ 
ง๒๑๒๗๑ เพาะพนัธ์กลา้ไม ้๑ 
ง๒๑๒๙๑ การออมและการลงทุน ๑ 
ง๒๑๒๖๑ คุกก้ี ๑ 

  ๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 

 ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ 
ว๒๐๒๐๑ ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
ง๒๑๒๔4 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง2 
ศ๒๑๒๒๒ นาฏศิลป์ ๒ 
ศ๒๑๒๐2  จิตกรรม ๒ 
ง๒๑๒๘๒ ผลิตภณัฑอ์อนไลน์ ๒ 
ง๒๑๒๗๒ เพาะพนัธ์กลา้ไม ้๒ 
ง๒๑๒๙๒ การออมและการลงทุน ๒ 
ง๒๑๒๖๒ คุกก้ี ๒ 

  ๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 
๑.๐(๖๐) 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยวุกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยวุกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๓) 
-  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงหลกัสูตร ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๒ 

 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ (ภำคเรียนที่ ๑)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ (ภำคเรียนที่ ๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๘๑ 
ส๒๒๑๐๑  

วิทยาการค านวณ ๓สงัคม
ศึกษา ๓ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๒๑๘๒ 
ส๒๒๑๐๒  

วิทยาการค านวณ ๔
สงัคมศึกษา ๔ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑ 
พ๒๒๑๐๓ 

สุขศึกษา ๓ 
พลศึกษา ๓ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 พ๒๒๑๐๒ 
พ๒๒๑๐๔ 

สุขศึกษา ๔ 
พลศึกษา ๔ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑ 
ง๒๒๑๐๑ 

ศิลปะ ๓ 
การงานอาชีพ ๓ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๒๑๐๒ 
ง๒๒๑๐๒ 

ศิลปะ ๔ 
การงานอาชีพ ๔ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รำยวชิำเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวชิำเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๓  หนา้ท่ีพลเมือง ๓  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๔  หนา้ท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓   ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔   ๑.๐(๔๐) 
ว๒๐๒๑๑ วิทยาศาสตร์กบั 

ความงาม 
๑.๐(๔๐) 

 
 ว๒๐๒๐๓  

 
เร่ิมตน้กบัโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ 

๑.๐(๔๐) 
 

พ๒๒๒1๑ เพศวิถี๑ ๑.๐(๔๐)  พ๒๒๒1๒ เพศวิถี๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๒๒๐๓ การออกแบบเบ้ืองตน้ ๑   ๑.๐(๔๐)  ศ๒๒๒๐๔ การออกแบบเบ้ืองตน้ ๒   ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๒๘๑ งานปูนป้ันแต่ง ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๘๒ งานปูนป้ันแต่ง 2 ๑.๐(๔๐) 
ง22271 พืชเศรษฐกิจ  1.0(40)  ง22272 ขยายพนัธ์ุพืช 1.0(40) 
ง๒๒๒๙๑   สินคา้และการผลิต ๑   ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๙๑๒  สินคา้และการผลิต ๒    ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๒๖๑ เคก้๑    ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๖๒ เคก้๒    ๑.๐(๔๐) 
อ๒๒๒๐๑ องักฤษเพ่ิมเติม1 ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๑ องักฤษเพ่ิมเติม2 ๑.๐(๔๐) 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยวุกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยวุกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๓) 
-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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โครงสร้ำงหลกัสูตร  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓ 

 

ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๓ (ภำคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่๓ (ภำคเรียนที ่๒) 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 
 

รำยวชิำ / กจิกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกติ / ชม.) 

รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รำยวชิำพืน้ฐำน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๘๑ 
ส๒๓๑๐๑  

วิทยาการค านวณ ๕สงัคม
ศึกษา ๕ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

 ว๒๓๑๘๒ 
ส๒๓๑๐๒  

วิทยาการค านวณ ๖สงัคม
ศึกษา ๖ 

๐.๕ (๒๐) 
๑.๕  (๖๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวติัศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑ 
พ๒๓๑๐๓ 

สุขศึกษา ๕ 
พลศึกษา ๕ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 พ๒๓๑๐๒ 
พ๒๓๑๐๔ 

สุขศึกษา ๖ 
พลศึกษา ๖ 

๐.๕ (๒๐) 
๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑ 
ง๒๓๑๐๑ 

ศิลปะ ๕ 
การงานอาชีพ ๕ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

 ศ๒๓๑๐๒ 
ง๒๓๑๐๒ 

ศิลปะ ๖ 
การงานอาชีพ ๖ 

๑.๐ (๔๐) 
๐.๕ (๒๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รำยวชิำเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐)  รำยวชิำเพิม่เตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๐๒๓๕  หนา้ท่ีพลเมือง ๕  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๐๒๓๖ หนา้ท่ีพลเมือง ๖  ๐.๕ (๒๐)  
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๐๒๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์กบั

คุณภาพชีวติ 
๑.๐(๔๐)  ว๒๐๒๑๔ สนุกคิดกบัวิทยาศาสตร์ ๑.๐(๔๐) 

ศ๒๓๒๐๗ วาดเสน้ ๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๒๐๘ วาดเสน้ 2       ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๓๒๑๐ ภาพพิมพ ์๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๒๑๑ ภาพพิมพ ์๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๙๑   ช้ีทางรวย ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๙๒   ช้ีทางรวย ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๗๓   การเพาะเห็ด๑  ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๗๔   การเพาะเห็ด๒  ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๖๑   ขนมปัง๑  ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๖๒  ขนมปัง2  ๑.๐(๔๐) 
ง23286 งานเขียนแบบเบ้ืองตน้1 1.0(40)  ง23287 งานเขียนแบบเบ้ืองตน้2 1.0(40) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาองักฤษผา่นส่ือและ

เทคโนโลยี1 
๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๒ ภาษาองักฤษผา่นส่ือและ

เทคโนโลยี2 
๑.๐(๔๐) 

ง๒๓๒๘๑ โครงงานช่าง ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๘๒ โครงงานช่าง ๒ ๑.๐(๔๐) 
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (๖๐) 
  - กิจกรรมแนะแนว (๒๐)    - กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
  - กิจกรรมนกัเรียน     - กิจกรรมนกัเรียน  
       ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐)         ลูกเสือ / เนตรนารี/ยุวกาชาด (๒๐) 
       ชุมนุม (๑๒)         ชุมนุม (๑๒) 
-  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๘)  -  กิจกรรมเพื่อสงัคมและ 
    สาธารณประโยชน์ 

(๗) 

รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐)  รวมเวลำเรียนทั้งส้ิน (๖๐๐) 

กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง  กจิกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ ๑๐๐ ช่ัวโมง 
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8.  ขอ้มูลดา้นงบประมาณปีการศึกษา  2565 
 งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564 

ที่ เงินคงเหลือตำมแหล่งเงินงบประมำณ เงินคงเหลือ รวมเงินคงเหลือ หมำยเหตุ 

1 เงินอุดหนุนทัว่ไป      62,000.00         62,000.00    

2 เงินพฒันาผูเ้รียน     420,000.00       82,000.00    

   เงินคงเหลือทั้งส้ิน       482,000.00    
 
งบประมาณรายรับเงินอดหนุนทัว่ไป 

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60         3,500.00        10,000.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86         3,500.00       301,000.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72         3,500.00       252,000.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57         3,800.00       216,600.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63         3,800.00       239,400.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32         3,800.00       121,600.00  

  รวม 370     1,340,600.00  
งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60            880.00         52,800.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86            880.00         75,680.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72            880.00         63,360.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57            950.00         54,150.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63            950.00         59,850.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32            950.00         30,400.00  

  รวม 370        336,240.00  
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 รวมงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการ/แผนงาน 

ที่ รำยละเอยีดงบประมำณ 

แหล่มงบประมำณ 

เงินอุดหนุน พฒันำ รวม 

1 งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564            170,000.00        170,000.00  

2 รายรับเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2565  1,340,600.00  0    1,340,600.00  

3 รายรับเงินกิจกรรมพฒันาฯปีการศึกษา2565 0      336,240.00        336,240.00  

  รวมทั้งส้ิน 1,340,600.00     506,240.00    1,846,840.00  
 
9.  ผลการด าเนินงาน 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 

ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.23 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 21.96 26.98 26.73 

วทิยาศาสตร์ 29.85 30.22 30.07 

ภาษาองักฤษ 26.00 32.98 33.25 
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ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.14 55.18 54.29 

คณิตศาสตร์ 18.82 25.82 25.46 

วทิยาศาสตร์ 27.18 30.17 29.89 

ภาษาองักฤษ 33.79 34.14 34.38 

 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 51.98 52.13 51.19 

คณิตศาสตร์ 24.55 24.75 24.47 

วทิยาศาสตร์ 29.51 31.67 31.45 

ภาษาองักฤษ 26.27 30.79 31.11 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6 

ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 39.39 43.02 42.21 

คณิตศาสตร์ 20.44 25.62 25.41 

วทิยาศาสตร์ 27.47 29.40 29.20 

ภาษาองักฤษ 22.52 28.97 29.20 

สังคมศึกษา 31.98 36.10 35.70 

 
ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.76 45.22 44.36 

คณิตศาสตร์ 20.17 26.33 26.04 

วทิยาศาสตร์ 30.11 33.04 32.68 

ภาษาองักฤษ 22.64 29.73 29.94 

สังคมศึกษา 32.36 45.22 44.36 
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ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.95 47.74 46.40 

คณิตศาสตร์ 16.20 21.83 21.28 

วทิยาศาสตร์ 27.21 29.04 28.65 

ภาษาองักฤษ 20.81 25.83 25.56 

สังคมศึกษา 37.15 37.45 36.87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



ส่วนที ่2 
กำรวเิครำะห์สถำนภำพองค์กร (SWOT) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ 

ภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยพิจารณาจุดแข็ง-จุดอ่อน จากสภาพแวดลอ้มภายใน และโอกาส-
อุปสรรคจาก สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัหรือเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีผา่นมา และท่ีจะเป็นเง่ือนไขใน
อนาคต ซ่ึง ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งน ามา
พิจารณาในการ ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน โดยหาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และขจดั ปัจจยัท่ีไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานอนัจะน าไปสู่ความลม้เหลวของโรงเรียน การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มมีบทบาท ส าคญัยิง่ในกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ ซ่ึงด าเนินการดงัน้ี  

1. เนน้การมีส่วนร่วม โรงเรียนไดแ้ต่งตั้งคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรโรงเรียน และยงัไดเ้รียน
เชิญ ตวัแทนผูป้กครองและนกัเรียนมาร่วมจดัท าดว้ย  

2. การใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน โดยวิเคราะห์ 
จากปัจจยัดา้นต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้ม คือ  

2.1. สภาพแวดลอ้มภายนอก วเิคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จาก ปัจจยั
ต่อไปน้ี  

• ดา้นสังคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน (Social-Culture) = S  
• ดา้นเทคโนโลย ี(Technological) = T  
• ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) = E  
• ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political) = P  

2.2. สภาพแวดลอ้มภายใน วเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths) =[S] และจุดอ่อน (Weakness) = [W] 
จากปัจจยัต่อไปน้ี  

• ดา้นโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน =S1  
• ดา้นบริการ = S2  
• ดา้นบุคลากร = M1  
• ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน = M2  
• ดา้นวสัดุอุปกรณ์ = M3  
• ดา้นการบริหารจดัการ =M4  

3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ ด าเนินงาน 4 ขั้นตอนดงัน้ี คือ  



3.1. ก าหนดและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ภายใน เพื่อศึกษาลกัษณะโอกาส/ อุปสรรค 
และจุดอ่อน/จุดแขง็  

3.2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ภายในมา 
สังเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนในปัจจุบนั  

3.3. ประมาณค่า จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในแต่ละรายการ 
3.4. สร้างแผนภูมิรูปภาพ  

3.1  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน (Environmental Analysis) 
 3.1.1.  สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียน (STEP)  

(1) ปัจจัยด้ำนสังคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถิ่น (Social-Culture) 
    1. ติดถนนใหญ่สายหลกัที่ผูค้นมองเห็นการสัญจรไปมาสะดวก 

2.ชุมชนมีทศันคติท่ีดี ให้การยอมรับศรัทธาให้ความร่วมมือและให้การ
สนบัสนุนต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ผูป้กครองส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุตรหลานศึกษาในสถานศึกษาใกล้
บา้นซ่ึงเป็นการลดค่าใขจ่้าย 

4. เป็นโรงเรียนในชุมชนท่ีมีชาวพุทธอยู่อาศยัซ่ึงท าให้โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมทางดา้นพระพุทธศาสนา ผูป้กครองของนกัเรียนให้ความส าคญักบัวนั
ส าคญัของทางดา้นศาสนา มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

5. องคก์รและบุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนบัสนุนในการจดั
การศึกษา มีวฒันธรรม ขนมธรรมเนียมที่ดีงาม // โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เขตพื้นที่การศึกษาอยา่งดีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 

6. ชุมชนมีทศันคติที่ดี ให้การยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความ
ร่วมมือ และสนบัสนุนการจดัการศึกษาของ โรงเรียน  

7. ชุมชนและหน่วยงานในทอ้งถ่ิน ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งผลให้ผูเ้รียนมี แหล่งเรียนเรียนรู้ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในการ
อนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีการร่วมมือของทุกฝ่าย  

8.  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว ขาดการดูแลลูก ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนของนกัเรียน 

9. ผูป้กครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัว หยา่ร้าง ขาดการ 
ดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลการ เรียนของนกัเรียน 
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10. ผูป้กครองไปหารายไดต้่างจงัหวดัไมไ้ดดู้แลเล้ียงดูลูกดว้ยตนเอง  
11.ปัญหาสังคมในชุมชนยาเสพติดแหล่งการพนนัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพผูเ้รียน 
12. การเดินทางสะดวกท าให้นกัเรียนเดินทางไปเรียนโรงเรียนท่่ีมีช่ือเสียง

มากกวา่ 
13. บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมีแหล่ง บริการท่ีย ัว่ยุ ท  าให้นกัเรียนมีความ 

เส่ียงในการด ารงชีวิต  
(2) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลย ี 

1. หน่วยงานภายนอกส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการ จดัการเรียนการสอน 

2. หน่วนงานตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนุนและส่งเสริม
เร่ืองการใช้เทคโนโลยีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความพร้อมสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี 
 4. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งผลดีต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  
5. เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้นกัเรียนมีโอกาสพฒันาตนเอง  
6. การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วมีผลต่อการพฒันาส่ือ

การเรียนรู้ 
7. ครอบครัวขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยี ท าให้นกัเรียนบางคนใช้

ในทางที่ผิด 
8. องคก์รท่ีอยูใ่นขุมชนมีแหล่งสืบคน้ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ไม่เพียงพอ 
9. บางพื้นท่ีสัญาณโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
10. ผูป้กครองขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
11. ชุมชนขาดการควบคุมการ ให้บริการดา้นเทคโนโลยี เช่น ร้านเกม ร้าน

อินเตอร์เน็ต ท าให้นกัเรียนบาง ส่วยใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 
(3) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ 

1. โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจาก ชุมชน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา 
องคก์รเอกชน ในการบริจาคทุนทรัพย์ และวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจดั การศึกษา 
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 2. ชุมชนมีพืชเศรษฐกิจ  
 3. เศรษฐกิจตกต ่า ผูป้กครองมีรายไดไ้ม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษา 
 4. รายไดผู้ป้กครองไมแ้น่นอน ภาระค่าใชจ้่ายมากค่าครองชีพสูงรายไดต้  ่า 
 5. ยางพาราซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจราคาถูกท าให้ผูป้กครองขาดสภาพคล่องทาง 
การเงิน 

6. รายไดผู้ป้กครองส่วนใหญ่ไม่ แน่นอน มีภาระหน้ีสิน ขาดการ ส่งเสริม
อาชีพชุมชน ส่งผลกระทบต่อ การสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

7. สถานการณ์โควิด-19 ท าให้บางอาชีพประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
(4) กำรเมืองและกฏหมำย 

    1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม 
 โรงเรียนมีนโยบายจดัการเรียนการสอนให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา  

    2. รัฐบาล องคก์รที่เก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการ 
บริหารและจดัการศึกษา  

3. รร. จดัการศึกษาให้สนองนโยบายตามพระราชบญัญติัการศึกษาและ
ความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

4. มีแนวทาง กฎหมาย นโยบายท่ีแน่ชดั 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้กครองเขา้ใจนโยบายการจดั การศึกษา 

ให้การสนบัสนุนดา้น งบประมาณในการจดัการศึกษา 
6. นโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงานขาดความ

ต่อเน่ือง การปฎิบติัตามกฎหมายไม่เคร่งครัด / นโยบายรายวนั เปล่ียนแปลงบ่อย 
8. การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในโรงเรียน 
9. มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อยท าให้นโยบายเปล่ียนบ่อย ส่งผล

ให้การปรับตวัของบุคลากรค่อนขา้งที่จะซบัซ้อน นโยบายของรัฐบาลท่ี 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้การ ด าเนินงานตอ้งปรับเปล่ียนขาดความ ต่อเน่ือง 

10.นกัการเมืองที่หาเสียงแต่ไม่ปฏิบติัตามท่ีหาเสียงไว ้
11.ความซบัซ้อนของระเบียบพระราชบญัญติัคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กเป็น

อุปสรรคในการด าเนินงานในดา้นการปกครองนกัเรียน  
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12. ขาดความมัน่ใจ และความปลอดภยัในการเสนอความคิดเห็นทางการ
เมือง 

  3.1.2.  สภำพแวดล้อมภำยในของโรงเรียน  
   (1) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยโรงเรียน"  
    1. โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีชดัเจน 
    2.  มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 

เป็น 4 ดา้นยึดหลกัการบริหารแบบPDCA ซ่ึงมีการตรวจสอบได้ 
    3. โรงเรีบนมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ชดัเจน 
    4. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้า 

ทาง เทคโนโลยี มีการจดัการเรียนรู้ผา่นส่ือ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช ้ 
เทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย ตนเอง 

5. มีการก าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ในการ
วางแผนพฒันาการเรียน สนบัสนุนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 6. การด าเนินงานไม่เป็นระบบPDCAR 
 7  ผูป้ฏิบติัในสายงานต่าง ๆ มีความซ ้ าซ้อนเน่ืองจากบุคลากรรับผิดชอบ
งานหลายหนา้ท่ี 

8. บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือ จากงานสอนมากเกินไปท าให้ไม่ 
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีการสอนไดเ้ต็ม ตามศกัยภาพ 

9. นโยบายบางนโยบายควรปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบับริบทของ นกัเรียน 
โรงเรียน 
 10. ขาดการท างานเป็นทีม 
 11. บางงานมีคณะกรรมการหลายคนแต่ท างานเพียงบางคนเท่านั้น 
 12. การด าเนินงานตามนโยบายบางเร่ืองยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั และยงั
ขดัต่อสภาพความเป็นจริงของบริบทชุมชน นกัเรียน ผูป้กครอง 
 13.  บางคร้ังในการขบัเคล่ืนนโยบาย แขง็ไม่ยอมงอ 
(2) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนกำรบริกำรผู้เรียน" 

1. โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนมีความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูเ้รียน 
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 2. รร.จดัหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งและความตอ้งการในทอ้งถ่ิน 
 3. มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในดา้นต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วม ครูท่ีปรึกษาคอยส่งขอ้มูลให้นกัเรียนไดรั้บทราบตลอดเวลา 
 4. โรงเรียนมีระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียนผา่นครูท่ีปรึกษาท่ีเขม้แขง็ 
 5. อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ส่ือเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเพียงพอ
ทัว่ถึง 
 6.โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นอาชีพ ส่งเสริมคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและสุนทรียภาพ และมีความเป็นประชาธิปไตย   

7. มีการน าเทคโนโลยีและส่ือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
8. การบริการดา้นสถานท่ีในการพกัผ่อน ยงัไม่เพียงพอและทัว่ถึง 
9. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร 
10. มีการบริหารจดัคาบเรียนไม่เหมาะสม 
11. การบงัคบัใชก้ฎระเบียบวินยักบันกัเรียนไม่ต่อเน่ืองและไม่จริงจงั 

(3) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนบุคคล" 
1. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาและสายงานท่ีปฏิบติัท่ีสอนมี

บุคลากรเพียงพอ 
2 บุคลากรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
3. บุคลากรมีความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
5. บุคลากรมีตั้งใจท างานมีความสามารถและมุ่งมัน่ในการท างาน 
6. บุคลากรมีระบบอาวุโส ท าให้การท างานเป็นแบบพี่สอนน้อง ถอ้ยท่ีถอ้ย

อาศยั  
7.ครูบุคลากรพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  
8. บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยูก่นัแบบครอบครัว 
9. บุคลากรมีภาระงานไม่เท่ากนับุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลา

ให้กบัการจดัการเรียนการสอนน้อย 
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10. ขาดแคลนครูบางรายวชิา ขาดบางสาขาวิชา 
11. บางงานบางประด็นบุคคลการท างานไม่ตรงความรู้ความสามารถท่ึมี 
12. บริหารจดัการคนกบังานไม่เหมาะสม 
13. บุคลากรบางกลุ่มยงัขาดทศันคติท่ีดีต่อการท างานเพื่อส่วนรวม 

(4) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนงบประมำณ" 
 1. โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐ  

2. โรงเรียนมีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบติัการ โครงการ 
กิจกรรม อยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

3. ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพคุม้ค่า 
4. การจดัสรรงบประมาณมีเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารเงินงบประมาณตามแผนปฏิบติัการ ท าให้

การจดัซ้ือ– จดัจา้ง เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. โรงเรียนมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นระบบและโปร่งใส 

ท าให้การด าเนินงานในองค์กรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
7. การจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความส าคญั 
8. งานการเงินและพสัดุ ก าหนดระเบียบและเง่ือนไขตายตวั ซ่ึงใน

สถานศึกษาผูป้ฏิบติังานคือครู ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงคือการสอน ครูจึงตอ้งใชเ้วลาใน
การท างานการเงินและพสัดุมาก จึงไปเบียดบงัเวลาการสอนของครู  

9. งบประมาณนอ้ยไม่เพียงพอกบัเร่ืองท่ีตอ้งเร่งพฒันา 
10. ไม่ด าเนินการตามแผนเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 
11.  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีจดัสรรมาจากฝ่ายต่างๆ ยงัไม่

เหมาะสมกบัภาระงานท่ีเป็นจริง 
12. บุคคลากรขาดความเขา้ใจในการเบิกจ่าย 
13. งบประมาณมีจ ากดัตามจ านวนนกัเรียน 

(5) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนวัสดุส่ืออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้" 
    1. มีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจดัการเรียนการสอน 
    2. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการจดัหา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทุกห้องเรียนทุก 

ห้องปฏิบตัิการ 
    3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนที่ 
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เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
4. โรงเรียนมีส่ือ นวตักรรม อยา่งหลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เนน้

นกัเรียนเป็นส าคญั 
5. วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ มีสภาพข ารุด เน่ืองจากขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและ

บ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ 
6. ครูบางคนยงัขาดความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อท่ึทนัสมยั 
7. ห้องสมุดมีหนงัสือ ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการศึกษาและการสืบคน้ 

ห้องปฏิบติัการมีส่ืออุปกรณ์ไม่เพียงพอและเก่าช ารุด 
8. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
9. การใชห้้องส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และ

ยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
(6) สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร" 

    1. ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรในการพฒันาตนเองและการจดัท า 
แผนพฒันาตนเอง 

    2. มีกรอบงานในการด าเนินงานและบริหารตามแผนเป็นระบบชดัเจน  
    3. การมอบหมายงานเป็นไปอยา่งชดัเจน 

4. มีแผนพฒันาคุณภาพแผนปฏิบติัการและตวัช้ีวดัความส าเร็จและมีการ
ปฏิบติัตามแผน มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ือง  

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีไดเ้ต็มศกัยภาพ 

6. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนและบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ในการพฒันาโรงเรียน ตลอดจนการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

7. ผูบ้ริหาร มีวิสัยทศัน์ วางแผน การบริหารจดัการที่เป็นระบบ ตาม
โครงสร้าง 

8. ใชก้ระบวนการ PDCAในการบริหารจดัการ 
9. การบริหารจดัการขอ้มูลการน าขอ้มูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัน้อย 
10. มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกบัการจดัการเรียนการสอน 
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11. บางงานมีการท าขา้มขั้นตอนท าให้เกิดความล่าชา้ 
12. บริหารจดัการแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วม ขาดความมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของโรงเรียน 
13. การน าขอ้มูลและผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงงาน

ยงัไม่รอบดา้น  
14. การบริหารจดัการเก่ียวกบัการใชห้้องส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆยงัไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
15. มีการน าระบบขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ร่วมกนัน้อย 
 

กำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียน  
คณะท างานไดท้ าการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน สามารถคน้พบปัจจยั 

ต่างๆดงัน้ี  
ตำรำงวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 

โอกำส อุปสรรค 

1. ปัจจัยด้ำนสังคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถิ่น 
(Social-Culture) 
-  มีถนนสายหลกัที่ผูค้นมองเห็นการสัญจรไปมา
สะดวก 
- ชุมชนมีทศันคติที่ดี ให้การยอมรับศรัทธาให้ความ
ร่วมมือและให้การสนบัสนุนต่อการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา  
- ผูป้กครองส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุตรหลาน
ศึกษาในสถานศึกษาใกลบ้า้นซ่ึงเป็นการลดค่าใข้
จ่าย 
 
 

 
 
-  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว ขาดการ
ดูแลลูก ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน 
 - ผูป้กครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หยา่ร้าง ขาดการ ดูแลบุตร ส่งผลกระทบ
ต่อผลการ เรียนของนกัเรียน 
-  ผูป้กครองไปหารายไดต้่างจงัหวดัไมไ้ดดู้แลเล้ียง
ดูลูกดว้ยตนเอง  
- ปัญหาสังคมในชุมชนยาเสพติดแหล่งการพนนั
เพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพผูเ้รียน 
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โอกำส อุปสรรค 

1. ปัจจัยด้ำนสังคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถิ่น 
(Social-Culture) 
- เป็นโรงเรียนในชุมชนที่มีชาวพุทธอยู่อาศยัซ่ึงท า
ให้โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้น
พระพุทธศาสนา ผูป้กครองของนกัเรียนให้
ความส าคญักบัวนัส าคญัของทางดา้นศาสนา มี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
- องคก์รและบุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริม 
สนบัสนุนในการจดัการศึกษา มีวฒันธรรม ขนม
ธรรมเนียมที่ดีงาม // โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน
จากเขตพื้นที่การศึกษาอยา่งดีชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนกัเรียน 
- ชุมชนมีทศันคติที่ดี ให้การยอมรับ และศรัทธาต่อ
โรงเรียน ให้ความร่วมมือ และสนบัสนุนการจดั
การศึกษาของ โรงเรียน  
- ชุมชนและหน่วยงานในทอ้งถ่ิน ร่วมกนัอนุรักษ์
ประเพณี วฒันธรรม และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งผล
ให้ผูเ้รียนมี แหล่งเรียนเรียนรู้ และเป็นแบบอยา่งที่ดี 
ในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีการร่วมมือของ
ทุกฝ่าย 

 
 
-  การเดินทางสะดวกท าให้นกัเรียนเดินทางไปเรียน
โรงเรียนท่่ีมีช่ือเสียงมากกว่า 
- บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมีแหล่ง บริการท่ีย ัว่ยุ ท  า
ให้นกัเรียนมีความ เส่ียงในการด ารงชีวิต 
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โอกำส อุปสรรค 

2.  ปัจจัยด้ำนเทคโนโลย ี 
- หน่วยงานภายนอกส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ จดัการเรียนการ
สอน 
-  หน่วนงานตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอกให้
การสนบัสนุนและส่งเสริมเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความพร้อมสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยี 
-  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งผลดีต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  
 -  เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้นกัเรียนมีโอกาสพฒันา
ตนเอง  
-  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่ง
รวดเร็วมีผลต่อการพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

 
-  ครอบครัวขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยี ท า
ให้นกัเรียนบางคนใชใ้นทางท่ีผิด 
-  องคก์รที่อยูใ่นขุมชนมีแหล่งสืบคน้ และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
-  บางพื้นท่ีสัญาณโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร 
-  ผูป้กครองขาดความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
-  ชุมชนขาดการควบคุมการ ให้บริการดา้น
เทคโนโลยี เช่น ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ท าให้
นกัเรียนบาง ส่วยใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด 
 
 

 

โอกำส อุปสรรค 

3.  ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ 
- โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจาก ชุมชน 
ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา องคก์รเอกชน ใน
การบริจาคทุนทรัพย  ์และวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุน
การจดั การศึกษา 
-  ชุมชนมีพืชเศรษฐกิจ  
  
 

-  เศรษฐกิจตกต ่า ผูป้กครองมีรายไดไ้ม่แน่นอน 
ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 
- รายไดผู้ป้กครองไมแ้น่นอน ภาระค่าใช้จ่ายมากค่า
ครองชีพสูงรายไดต้ ่า 
- ยางพาราซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจราคาถูกท าให้
ผูป้กครองขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
- รายไดผู้ป้กครองส่วนใหญ่ไม่ แน่นอน มีภาระ
หน้ีสิน ขาดการ ส่งเสริมอาชีพชุมชน ส่งผลกระทบ
ต่อ การสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
- สถานการณ์โควิด-19 ท าให้บางอาชีพประสบ
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
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โอกำส อุปสรรค 

3.  กำรเมืองและกฏหมำย 
-  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุน
งบประมาณในการจดักิจกรรม โรงเรียนมีนโยบาย
จดัการเรียนการสอนให้ทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษา 
- รัฐบาล องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการบริหารและจดัการศึกษา  
- รร. จดัการศึกษาให้สนองนโยบายตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาและความตอ้งการของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
-  มีแนวทาง กฎหมาย นโยบายท่ีแน่ชดั 
-  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้กครองเขา้ใจ
นโยบายการจดั การศึกษา ให้การสนบัสนุนดา้น 
งบประมาณในการจดัการศึกษา 
  
 

- นโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง การปฎิบติัตาม
กฎหมายไม่เคร่งครัด / นโยบายรายวนั เปล่ียนแปลง
บ่อย 
- การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานในโรงเรียน 
- มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูงบ่อยท าให้
นโยบายเปล่ียนบ่อย ส่งผลให้การปรับตวัของ
บุคลากรค่อนขา้งท่ีจะซบัซ้อน นโยบายของรัฐบาล
ท่ี เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้การ ด าเนินงานตอ้ง
ปรับเปล่ียนขาดความ ต่อเน่ือง 
- นกัการเมืองท่ีหาเสียงแต่ไม่ปฏิบติัตามท่ีหาเสียงไว  ้
- ความซบัซ้อนของระเบียบพระราชบญัญติัคุม้ครอง
สวสัดิภาพเด็กเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานใน
ดา้นการปกครองนกัเรียน 
-  ขาดความมัน่ใจ และความปลอดภยัในการเสนอ
ความคิดเห็นทางการเมือง 
 

 

ผลการวเิคราะห์ปรากฏกวา่ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเรียงล าดบัจาก มากไป

หานอ้ยไดด้งัน้ี คือ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลย ีองคก์รทอ้งถ่ินมี ส่วนในการ

สนบัสนุนงบประมาณมีความเขา้ใจในบทบาทในการมีส่วนช่วยสนบัสนุนทางการศึกษา ส่วน ดา้นกฎหมายและ

การเมืองเป็นอุปสรรคต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ นโยบายทางการศึกษามีการเปล่ียนแปลง

บ่อยและเกิดการเปล่ียนแปลงและขาดความต่อเน่ือง 
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ตำรำงวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข่ง จุดอ่อน 

1. สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำยโรงเรียน 
-  โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีชดัเจน 
-   มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจนคือ แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ดา้นยึดหลกัการ
บริหารแบบPDCA ซ่ึงมีการตรวจสอบได้ 
- โรงเรีบนมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ชดัเจน 
-  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ สอดคลอ้ง
กบัความกา้วหน้าทาง เทคโนโลยี มีการจดัการ
เรียนรู้ผ่านส่ือ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ 
เทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย ตนเอง 
-  มีการก าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ชุมชน ในการวางแผนพฒันาการเรียน 
สนบัสนุนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 
 

 
 
-  การด าเนินงานไม่เป็นระบบPDCAR 
-  ผูป้ฏิบติัในสายงานต่าง ๆ มีความซ ้ าซ้อน
เน่ืองจากบุคลากรรับผิดชอบงานหลายหนา้ท่ี  
-  บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือ จากงานสอนมาก
เกินไปท าให้ไม่ สามารถปฏิบติัหนา้ที่การสอนได้
เต็ม ตามศกัยภาพ 
-  นโยบายบางนโยบายควรปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กบับริบทของ นกัเรียน โรงเรียน 
-  ขาดการท างานเป็นทีม 
-  บางงานมีคณะกรรมการหลายคนแต่ท างานเพียง
บางคนเท่านั้น 
-  การด าเนินงานตามนโยบายบางเร่ืองยงัไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั และยงัขดัต่อสภาพความเป็นจริงของ
บริบทชุมชน นกัเรียน ผูป้กครอง 
-  บางคร้ังในการขบัเคล่ืนนโยบาย แขง็ไม่ยอมงอ 
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จุดแข่ง จุดอ่อน 

2. สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนกำรบริกำรผู้เรียน" 
-  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนมีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ผูเ้รียน 
-  รร.จดัหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งและความ
ตอ้งการในทอ้งถ่ิน 
-  มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในดา้นต่าง ๆ 
รวมถึงกิจกรรมที่ให้นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วม ครูท่ีปรึกษา
คอยส่งขอ้มูลให้นกัเรียนไดรั้บทราบตลอดเวลา 
-  โรงเรียนมีระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียนผา่นครูท่ี
ปรึกษาท่ีเขม้แขง็ 
-  อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ส่ือเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายเพียงพอทัว่ถึง 
- โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามความถนดัและความสนใจของ
ผูเ้รียน ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาชีพ 
ส่งเสริมคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและสุนทรียภาพ และมีความเป็น
ประชาธิปไตย  
-  มีการน าเทคโนโลยีและส่ือท่ีเหมาะสมมาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน  
 

 
-  การบริการดา้นสถานท่ีในการพกัผ่อน ยงัไม่
เพียงพอและทัว่ถึง 
-  ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร 
-  มีการบริหารจดัคาบเรียนไม่เหมาะสม 
-  การบงัคบัใชก้ฎระเบียบวินยักบันกัเรียนไม่
ต่อเน่ืองและไม่จริงจงั 
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จุดแข่ง จุดอ่อน 

3. สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนบุคคล" 
-  บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาและสายงานท่ี
ปฏิบติัท่ีสอนมีบุคลากรเพียงพอ 
-  บุคลากรพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
-  บุคลากรมีความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
-  บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
-  บุคลากรมีตั้งใจท างานมีความสามารถและมุ่งมัน่
ในการท างาน 
-  บุคลากรมีระบบอาวุโส ท าให้การท างานเป็นแบบ
พี่สอนน้อง ถอ้ยท่ีถอ้ยอาศยั  
-  ครูบุคลากรพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  
-  บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยูก่นัแบบ
ครอบครัว 
 
 

 
-  บุคลากรมีภาระงานไม่เท่ากนับุคลากรบางส่วนมี
ภาระงานมากจนมีเวลาให้กบัการจดัการเรียนการ
สอนน้อย 
-  ขาดแคลนครูบางรายวิชา ขาดบางสาขาวิชา 
-  บางงานบางประด็นบุคคลการท างานไม่ตรง
ความรู้ความสามารถท่ึมี 
-  บริหารจดัการคนกบังานไม่เหมาะสม 
-  บุคลากรบางกลุ่มยงัขาดทศันคติท่ีดีต่อการท างาน
เพื่อส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



จุดแข่ง จุดอ่อน 

4. สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนงบประมำณ" 
-  โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐ  
-  โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบตัิการ โครงการ กิจกรรม อยา่งเป็นระบบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
-  ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพคุม้ค่า 
-  การจดัสรรงบประมาณมีเพียงพอ 
-  โรงเรียนมีระบบการบริหารเงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการ ท าให้การจดัซ้ือ– จดัจา้ง เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
-  โรงเรียนมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
เป็นระบบและโปร่งใส ท าให้การด าเนินงานใน
องคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
-   การจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและความส าคญั 

 
-  งานการเงินและพสัดุ ก าหนดระเบียบและเง่ือนไข
ตายตวั ซ่ึงในสถานศึกษาผูป้ฏิบติังานคือครู ซ่ึงมี
หนา้ที่โดยตรงคือการสอน ครูจึงตอ้งใชเ้วลาในการ
ท างานการเงินและพสัดุมาก จึงไปเบียดบงัเวลาการ
สอนของครู 
-  งบประมาณนอ้ยไม่เพียงพอกบัเร่ืองท่ีตอ้งเร่งพฒันา 
-  ไม่ด าเนินการตามแผนเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด 
-  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีจดัสรร
มาจากฝ่ายต่างๆ ยงัไม่เหมาะสมกบัภาระงานท่ีเป็น
จริง 
-  บุคคลากรขาดความเขา้ใจในการเบิกจ่าย 
-  งบประมาณมีจ  ากดัตามจ านวนนกัเรียน 

 

จุดแข่ง จุดอ่อน 

5 . สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนวัสดุส่ืออุปกรณ์
แหล่งเรียนรู้" 
-  มีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการ
จดัการเรียนการสอน 
-  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการจดัหา จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ทุกห้องเรียนทุกห้องปฏิบติัการ 
-  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
-  โรงเรียนมีส่ือ นวตักรรม อยา่งหลากหลายเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

-  วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ มีสภาพข ารุด เน่ืองจากขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ เก็บและบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ 
-  ครูบางคนยงัขาดความรู้ความสามารถในการใช้
ส่ือท่ึทนัสมยั 
-  ห้องสมุดมีหนงัสือ ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาและการสืบคน้ ห้องปฏิบติัการมีส่ือ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอและเก่าช ารุด 
-  สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
-  การใชห้้องส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆยงัไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์และยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
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จุดแข่ง จุดอ่อน 
6. สภำพแวดล้อม ภำยใน"ด้ำนวัสดุส่ืออุปกรณ์แหล่ง
เรียนรู้ 
-  ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรในการ
พฒันาตนเองและการจดัท าแผนพฒันาตนเอง  
-  มีกรอบงานในการด าเนินงานและบริหารตามแผน
เป็นระบบชดัเจน 
-  การมอบหมายงานเป็นไปอยา่งชดัเจน 
-  มีแผนพฒันาคุณภาพแผนปฏิบติัการและตวัช้ีวดั
ความส าเร็จและมีการปฏิบติัตามแผน มีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ือง  
-  ผูบ้ริหารส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
สามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีไดเ้ต็มศกัยภาพ 
-  ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน
และบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีการประสานงาน
กบัหน่วยงานอ่ืน ในการพฒันาโรงเรียน ตลอดจน
การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-  ผูบ้ริหาร มีวิสัยทศัน์ วางแผน การบริหารจดัการที่
เป็นระบบ ตามโครงสร้าง 
-  ใชก้ระบวนการ PDCAในการบริหารจดัการ 

 
 
-  การบริหารจดัการขอ้มูลการน าขอ้มูลต่าง ๆ มาใช้
ร่วมกนัน้อย 
-  มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกบัการ
จดัการเรียนการสอน 
-  บางงานมีการท าขา้มขั้นตอนท าให้เกิดความล่าชา้ 
-  บริหารจดัการแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วม ขาดความมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน 
-  การน าขอ้มูลและผลการประเมินไปใชใ้นการ
ตดัสินใจและปรับปรุงงานยงัไม่รอบดา้น  
-  การบริหารจดัการเก่ียวกบัการใช้ห้องส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆยงัไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
และยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  มีการน าระบบขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ร่วมกนัน้อย 

 

สรุปการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน พบวา่ ทุกดา้นมีจุดแขง็โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีแข็งมากท่ีสุดไปหา 

นอ้ยท่ีสุดดงัน้ีคือ ดา้นบุคลากร ดา้นผลผลิตการบริการ ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

และ ดา้นโครงสร้างนโยบาย โดยมีความหมายโดยรวมท่ีบุคลากรมีความรู้ความสามารถดีหลายสาขา นกัเรียนท่ี

จบ ไดรั้บการศึกษาต่อ การเงินมีประสิทธิภาพ/ โปร่งใส การบริหารจดัการส่งเสริมการสอนไดดี้ขาดวสัดุ

อุปกรณ์ท่ี ทนัสมยัแต่โดยรวมสามารถใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้ดา้นโครงสร้างนโยบายมีแผนชดัเจน

รอการน าไปใช ้ใหเ้กิดผลสูงสุด 

37 



 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของการวเิคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอก 

ทีเ่ป็นโอกาส/อุปสรรคและจุดแข็ง/จุดอ่อน 
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ส่วนที ่3 
ทศิทำงกำรบริหำรจัดกำร 

************************************************** 
นโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลมาวางแผนก าหนดทิศทางบริหาร จดัการ

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  

วสัิยทัศน์ “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติ อยา่งเป็นสุข 
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

พนัธกจิ  
1. พฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขา้ถึงโอกาสในการศึกษา และ

เรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างความเสมอภาคดา้นการศึกษาแก่ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดบัคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาทุกระดบั และจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งและรองรับกระแส การ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

2. พฒันาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผูมี้ความรู้คุณลกัษณะ และทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 
21 สามารถพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

3. สร้างความมัน่คงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยั สงบสุข และพอเพียง  

4. พฒันาศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย เพื่อการกา้วขา้ม กบัดกั
ประเทศรายไดป้านกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึง และลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ดว้ยการเพิ่ม
ผลิตภาพของก าลงัแรงงาน (productivity) ใหมี้ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความ ต่องการ ของ
ตลาดงานและการพฒันาประเทศพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษ ท่ี 21 ภายใต้
ยคุเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้ง กบั

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามคัคีและ

ร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



4. เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้า 
ภายในประเทศลดลง 

 
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะ และทกัษะกำรเรียนรู้

ในศตวรรษที2่1 (3Rs8Cs) 

 
 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประกำร ดงัน้ี  

1. ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง (Access) มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 
เช่น ประชากรกลุ่มอาย ุ6 - 14 ปีทุกคน ไดเ้ขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาและ มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า
ท่ีรัฐตอ้งจดัใหฟ้รีโดยไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย ผูเ้รียนพิการไดรั้บการพฒันา สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมทุกคน และประชากรวยัแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นตน้  

2. ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยา่งเท่าเทียม 
(Equity) มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น ผูเ้รียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรั้บ การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นตน้ 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถเตม็ตาม ศกัยภาพ 
(Quality) มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น นกัเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวชิาผา่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉล่ีย ผลการ ทดสอบโครงการประเมินผล
นกัเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนกัเรียนอาย1ุ5 ปี
สูงข้ึน เป็นตน้  
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4. ระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุม้ค่า และบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency) มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ประสิทธิภาพและ 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนสนบัสนุนทรัพยากร เพื่อการจดัการศึกษา 
เป็นตน้  

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและ บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั เช่น อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดา้นการศึกษาดี
ข้ึน สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัผูเ้รียนสามญัศึกษา และจ านวน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีติดอนัดบั 
200 อนัดบัแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

 
ยุทธศำสตร์หลักประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์หลกั ดงัน้ี  

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
เป้ำหมำย  

1. คนทุกช่วงวยัมีความรักในสถาบนัหลกัของชาติ และยดึมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

2. คนทุกช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพื้นท่ีพิเศษไดรั้บ 
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

3. คนทุกช่วงวยัไดรั้บการศึกษา การดูแล และป้องกนัจากภยัคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่  
 

แนวทำงกำรพฒันำ  
1. พฒันาการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
2. ยกระดบัคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
3. ยกระดบัคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตาม 

แนวตะเขบ็ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม 
กลุ่ม ชนชายขอบ และแรงงานต่างดา้ว)  
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4. พฒันาการจดัการศึกษาเพื่อการจดัระบบการดูแลและป้องกนัภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภยัพิบติัจากธรรมชาติภยัจากโรคอุบติัใหม่ ภยั
จากไซเบอร์เป็นตน้  

 
ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรผลติและพฒันำก ำลงัคน กำรวจัิย และนวตักรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน กำร
แข่งขันของประเทศ  
เป้ำหมำย  

1. ก าลงัคนมีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดงานและ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะดา้น  

3. การวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจ  

 
แนวทำงกำรพฒันำ  

1. ผลิตและพฒันาก าลงัคนใหมี้สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดงานและ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น  
3. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยั และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
เป้ำหมำย  

1. ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21  

2. คนทุกช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวชิาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวติไดต้ามศกัยภาพ  

3. สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรได ้
อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน  
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4. แหล่งเรียนรู้ส่ือต าราเรียน นวตักรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี  

5. ระบบและกลไกการวดั การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดม้าตรฐานระดบัสากล  
7. ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

แนวทำงกำรพฒันำ  
1. ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้นทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และการพฒันาคุณภาพ

ชีวติ อยา่งเหมาะสม เตม็ตามศกัยภาพในแต่ละช่วงวยั  
2. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพ 

มาตรฐานและประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี  
3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยใหมี้วนิยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง 

ประสงค ์ 
4. พฒันาระบบและกลไกการติดตาม การวดัและประเมินผลผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ  
5. พฒันาคลงัขอ้มูล ส่ือ และนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พฒันาคุณภาพครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  
 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  

1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยั  
3. ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั เพื่อ

การวางแผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 

แนวทำงกำรพฒันำ  
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. พฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยั  
3. พฒันาฐานขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขา้ถึงได ้

43 



ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
เป้ำหมำย  

1. คนทุกช่วงวยั มีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั  

2. หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั  

3. การวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม  

 
แนวทำงกำรพฒันำ  

1. ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในการด าเนินชีวติ  

2. ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3. พฒันาองคค์วามรู้ งานวจิยั และนวตักรรม ดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม ยทุธศาสตร์ท่ี  

 
ยุทธศำสตร์ที ่ 6 กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั ชดัเจนและ 
สามารถตรวจสอบได ้ 

2. ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา  

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน และพื้นท่ี  

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
ของผูเ้รียน สถานศึกษา และความตอ้งการก าลงัแรงงานของประเทศ  

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 
ขวญัก าลงัใจ และส่งเสริมให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  
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แนวทำงกำรพฒันำ  

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษา  
5. พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
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3.2 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2565
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3.3 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2566 
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3.4  วสัิยทัศน์ พนัธกจิ นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 



 
 

55 



 

56 



 

57 



3.5 ทศิทำงกำรพฒันำของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช 
 วสัิยทัศน์   

 
 
พนัธกจิ 
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เป้ำประสงค์ 

 
  
 ค่ำนิยมองค์กร   (Values) 
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กลยุทธ์  (Strategies) 
1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน 
3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 

จุดเน้นกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช  
(พ.ศ.2565 – 2567) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1.1 ก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษามีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั 
บริบทของสถานศึกษา นโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและบริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง
ด าเนินการพฒันาท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมายความส าเร็จ 
: ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดั) 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรอบรู้ทางวชิาชีพ  
มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการคิด การปฏิบติัจริง โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีนวตักรรม แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการ
จดัการเรียนรู้(เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดั) 

1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดั) 

1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ 
บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกดั) 

2. ด้ำนครู 
2.1 ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดั ตามหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2560 (เป้าหมายความส าเร็จ : 
ร้อยละ 100 ของครู) 

 2.2 ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้กระบวนการคิดและปฏิบติัจริงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถ 
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของครู) 

 2.3 ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
(เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของครู) 
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 2.4 ครูใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (เป้าหมาย 
ความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของครู) 
 2.5 ครูมีวจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 
100 ของครู) 
 
 3. ด้ำนผู้เรียน 
 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงวชิำกำร 
  3.1.1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา (เป้าหมายความส าเร็จ : 
นกัเรียนมีระดบัผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของผูเ้รียน) 
  3.1.2 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (เป้าหมาย 
ความส าเร็จ : มีค่าเฉล่ียรวมสูงกวา่ระดบัประเทศ) 
 3.1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) (เป้าหมายความส าเร็จ : 
ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน) 
 3.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 3.2.1 ผูเ้รียนมีวินยั สุจริต จิตอาสา อยูอ่ยา่งพอเพียง เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
(เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน) 
 3.2.2 ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน รักความเป็นไทย (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 
100 ของผูเ้รียน) 
 3.3 สมรรถนะของผู้เรียน 
  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ มีความคิดสร้างสรรค ์รู้เท่าทนัเทคโนโลยี 
มีความรู้หลายภาษา (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 70 ของผูเ้รียน) 
 3.4 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขัน 
  พฒันาผูเ้รียนดา้นความเป็นเลิศ สู่การสร้างขีดความสามารถในการแขง็ขนั (เป้าหมาย
ความส าเร็จ :มีนกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัระดบัภาค ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
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ส่วนที ่4 

แผนพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมธัยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
 

1. นโยบายลิทศทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

"ภายในปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ีพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีโดยนอ้มน าศาสตร์

พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 

อธิบายค าศพัท”์วสิัยทศัน์” 

1. คุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนและมาตรฐานท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ความรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ในวชิาชีพ
จนสามารถ เล้ียงตนเองและครอบครัว โดยเป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี 

3. รู้ทนัเทคโนโลย ีหมายถึง  พฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัเทคโนโลยทีั้งคุณและโทษ มีสามารถในการเลือก
และใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
ทั้งในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

4. พฒันาอาชีพ  หมายถึง  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการท างานใดงานหน่ึง โดยสามารถก าหนด
เป้าหหมายของอาชีพ วางแผนทางดา้นอาชีพ และประกอบอาชีพ ตามเป้าหมายไว ้

5. คุณภาพชีวติท่ีดี  หมายถึง  ผูเ้รียนด ำรงชีวติในระดับที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนในสังคม มี
สุขภำพกำยและจิตใจดี ได้รับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน มีควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

6. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  หมายถึง  น ากระบวนการศาสตร์พระราชาไปสู่การ ปฏิบติั
ใหเ้กิดผล โดยการน าความรู้ในศาสตร์ทั้ง ๓ ดา้น หรือ ๓ มิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้ม สู่การพฒันาผูเ้รียนใหม้ัน่คง ย ัง่ยนื ดว้ยการปฏิบติัจริงหรือเดินตามรอยเทา้พอ่ ใน
การปฏิบติัตน ปฏิบติังาน เพื่อการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 



 

พนัธกิจ (Mission) 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 
4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 เป้ำหมำย (Objective) 

  1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นกัเรียนประพฤตติตนตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน 
3. นกัเรียนมีอธัยาศยัดี ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
4. ครูการจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริงและนวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการ 

เรียนรู้ 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

กลยทุธ์ (Strategy)  

1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จุดเน้น (Focus) 
1. ดา้นผูเ้รียน 

   1.1 นกัเรียนเป็นคนดีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.2 นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของ 
ตนเอง 

2. ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
   2.2 ครูมีความรู้ความสามารถในวชิาชีพจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็น
ส าคญั 

  3. ดา้นการบริหารจดัการ 

        3.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็และมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค ์ (goal) 

  1.  นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค 

2.  การจดัเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.  ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
5.  เครือข่ายและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicator) 
1. ด้ำนกำรส่งเสริมพฒันำคุณภำพผู้เรียนตำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

1.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
1.2 ผูเ้รียนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และ แกปั้ญหา 
1.3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้าง นวตักรรม 
1.4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
1.5 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม หลกัสูตรสถานศึกษา 
1.6 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.7 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.8 ผูเ้รียนความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
1.9 ผูเ้รียนความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
1.10 ผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน ความแตกต่างและหลากหลาย 
1.11 ผูเ้รียนสุขภาวะทางร่างกาย และ จิต สังคมท่ีดี 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมพฒันำครูและบุคลำกรตำมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
2.1 ครูและบุคลากรมีความ เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.3 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด และปฏิบติัจริง และสามารถน าไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
2.4 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนร 
2.5 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนเชิง บวก 
2.6 ครูด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง เป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
2.7 ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ ขอ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันา และ ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

3. ด้ำนส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
3.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์และ พนัธ กิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชดัเจน 
3.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ สถานศึกษา 
3.3 โรงเรียนมีการพฒันาวชิาการท่ีเนน้ คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม หลกัสูตร สถานศึกษาและทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
3.4 โรงเรียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่ง มีคุณภาพ 
3.5 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ สนบัสนุนการบริหารจดัการและ การ เรียนรู้ 
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2. กำรวเิครำะห์วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำหมำยและตัวช้ีวดัของสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดไ้ดท้  าการวิเคราะห์วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและตวัช้ีวดัของ

สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตำรำงแสดงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงวสัิยทัศน์และพนัธกจิของโรงเรียน 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 
"ภายในปี พ.ศ. 2567 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มี
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ี
พฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี
โดยนอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 
 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 
2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 
4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ตำรำงแสดงกำรเช่ือมโยงพนัธกจิและเป้ำหมำยของโรงเรียน 

พนัธกจิ เป้ำหมำย 
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

มีระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 

2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะ
ชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของ
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 

1. นกัเรียนประพฤตติตนตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน 
2. นกัเรียนมีอธัยาศยัดี ยิม้ง่าย ไหวส้วย 

4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่
การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 

ครูการจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริงและ
นวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
 

 

3. กำรวเิครำะห์กลยุทธ์และตัวช้ี วดัควำมส ำเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 3. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตำรำงแสดงกำรวเิครำะห์กบักลยุทธ์กบัเป้ำประสงค์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ 
1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค 
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ครูการจดัเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษา 

4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เครือข่ายและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
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ส่วนที ่5  
กำรก ำกบั ติดตำม ประเมนิผลและรำยงำน  

 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565-2567 จดัท าข้ึน

เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยง สอดคลอ้งกบันโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช และ 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

1. การบริหารแผน โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ใชห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการ
บริหาร แผนพฒันา คุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565-2567 ซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการดงัน้ี  

1. หลกันิติธรรม คือ การด าเนินการจะตอ้งถูกตอ้งตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ต่างๆ 
ท่ี เก่ียวขอ้งเป็นหลกัในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  

2. หลกัคุณธรรม คือ การด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งไม่ผดิศีลธรรมอนัดี ไม่ท า ใหผู้ ้
ท่ีมี ส่วนเก่ียวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสียเดือดร้อน  

3. หลกัความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  
4. หลกัความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมี ส่วน

ได ้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
5. หลกัความรับผดิชอบ คือ การด าเนินการจะมีผูไ้ดรั้บมอบหมายและตอ้งมีความ รับผดิชอบ 

พร้อม ท่ีจะปรับปรุงและแกไ้ขไดต่้อไป  
6. หลกัความคุม้ค่า คือ การด าเนินการตอ้งตระหนกัวา่มีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดัดงันั้นในการ 

บริหาร จดัการจ าเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดั ความคุม้ค่า และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. กำรก ำกบัติดตำม  

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ก าหนดแนวทางการการกบัติดตามการด าเนินงานในการบริหาร 
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565-2567 ยดึวงจร
คุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดงัน้ี  

1 . P : PLAN การวางแผนจดัท าโครงการ  
- วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของพนัธกิจหรือไม่  
- มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือไม่  



- ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ - มีการเสนอเพื่อขออนุมติัก่อนด าเนินการ

หรือไม ่ 
2 . D : DO การก ากบัติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ  

- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
- มีผูรั้บผิดชอบด าเนินการไดต้ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
- มีการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร  
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่  
- สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
- ไดมี้การก าหนดวธีิ/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม่  
- ขอ้ดี/จุดแขง็ของการด าเนินการมีหรือไม่  

4 . A : ACT น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการก ากบัติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
-  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกปั้ญหา/จุดอ่อนท่ีคน้พบ 
 - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมขอ้ดี/จุดแขง็เพิ่มข้ึน  
- มีการน าผลท่ีไดจ้ากการระดมสมองเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใชว้างแผน

จดัท า โครงการในคร้ังต่อไป  
- ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในคร้ังต่อไป  

3. กรอบกำรประเมินผล  
โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร 

จดัการ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565-2567 
โดย ก าหนดกรอบการประเมินผลตามกลยทุธ์ทั้ง 5 ดา้น โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี  
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กลยุทธ์ที ่1) ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการศึกษาต่อ การ

ประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง เหมาะสม ประเมินจากการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน ของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกระบวนการ ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน โดยคิด จากการสรุปผลของแต่ละ
ปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี เปรียบเทียบ ดงัตาราง  

 
ตาราง แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยทุธ์ท่ี 1  

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุ 85 86 87 

 
เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จ  

- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 80-90   อยูใ่นระดบั ดีเลิศ  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดบั ดี  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 60– 69   อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ต ่ากวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา  
 

กลยุทธ์ที ่2) ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้

และ จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชีพ น านวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินจาก
การระบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน การใชส่ื้อ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ ตรง ตามมาตรฐาน 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิด การปฏิบติัจริง หลากหลายสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ของ ผูเ้รียน 
โดยมีการประเมินผลจากหลายๆส่วนใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบัผูเ้รียนผา่นกระบวนการวจิยัในชั้นเรียน 
รวมทั้งการพฒันาตนเองของครูผูส้อน และกระบวนการนิเทศ ก ากบัติดตามของสถานศึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอ เปรียบเทียบ ดงัตาราง  
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ตาราง แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยทุธ์ท่ี 2  
ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุ 85 86 87 

เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จ  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 80-90   อยูใ่นระดบั ดีเลิศ  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดบั ดี  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 60– 69   อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ต ่ากวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา  
 

กลยุทธ์ที ่3) ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยด าเนินการภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันา

สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ในการด าเนินการวางแผนทิศ ทางการขบัเคล่ือนของสถานศึกษา 
เช่น วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบติัราชการประจ าปี วสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดงัตาราง  
 
ตาราง แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยทุธ์ท่ี 3  

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุ 85 86 87 

 
เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จ  

- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 80-90   อยูใ่นระดบั ดีเลิศ  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดบั ดี  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 60– 69   อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ต ่ากวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา 
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กลยุทธ์ที ่4) ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประเมินจากจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น  

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น
ต่างๆ เช่น  อ าเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   สถานีต ารวจ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีบริการ ฯลฯ  เปรียบเทียบ ดงัตาราง  
 
ตาราง แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยทุธ์ท่ี 3  

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ร้อยละของจ านวนตวัช้ีวดัท่ีบรรลุ 85 86 87 

 
เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จ  

- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 80-90   อยูใ่นระดบั ดีเลิศ  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดบั ดี  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ร้อยละ 60– 69   อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
- โครงการบรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั  ต ่ากวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา 

 
4. ระบบกำรติดตำมประเมินผล  

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการ 
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565-2567 
ดงัน้ี  

1. มอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบ  
2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ 
3. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล  
4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล  
5. รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผลระหวา่งปฏิบติั  
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5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผลเม่ือด าเนินการเสร็จ
ส้ิน แลว้  
6. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวเิคราะห์ เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ดงักล่าว ไปพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีข้ึนต่อไป  

5. กำรรำยงำนผล  
1. รายงานผลการด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดให ้โดยผูรั้บผดิชอบ โครงการ/ 

กิจกรรม  
2. เม่ือส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ 

หน่วยงานตน้สังกดั น าผลจากการสรุปการไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนแกไ้ข ปรับปรุงพฒันาการ 
ด าเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป ตวัช้ีวดั และภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา
จุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดผลผลิตตวัช้ีวดัความส าเร็จเม่ือส้ินการด าเนินการตาม แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ดงัน้ี  

ตัวช้ีวดัเชิงปริมำณ  
: จ  านวนนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
: จ านวนนกัเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
: อตัราส่วนการเขา้เรียนชั้น ม.1 และอตัราส่วนการเขา้เรียน ม.4  

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภำพ  
: ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ  
: ร้อยละของนกัเรียนมีผลการประเมินผลระดบัชาติเพิ่มข้ึน  
: ร้อยละของนกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
: ร้อยละของผูป้กครองท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพนกัเรียน  
: ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและส านกัประเมิน 

ภายนอก  
ภำพแห่งควำมส ำเร็จ  
นักเรียน  

: มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและศึกษาคน้ควา้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา รู้จกัคิดวเิคราะห์ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ มีทกัษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสืบ
สานวถีิวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย มีการด ารงชีวิตในสังคม อยา่งเป็นสุข  
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ผู้ปกครองนักเรียน  
: เป็นเจา้ของโรงเรียน ยอมรับ และพึงพอใจ ร่วมมือ ส่งเสริม สนบัสนุน การ

จดัการศึกษา ใหน้กัเรียน ประสบผลส าเร็จจนจบหลกัสูตรการศึกษา  
ครู  

: มีทกัษะวชิาชีพในการพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยการ ใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพครู มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และพฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งเตม็ก าลงัสามารถและมีสมรรถนะตาม มาตรฐาน
วชิาชีพ  
ผู้บริหำรโรงเรียน  

: เป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความรู้ 
ความสามารถในการพฒันาวิชาชีพ หลกัสูตร นวตักรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบติัอยา่งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน โดย
อาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พฒันา ตนเองอยูเ่สมอ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และมีสมรรถนะการบริหารจดัการตามเกณฑ์ มาตรฐาน ของ
ผูบ้ริหารมืออาชีพ 
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คณะผู้จัดท ำ 

ทีป่รึกษำ 

1.  นางสาววภิาดา  ขนุทองจนัทร์   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

2. นายธวชัชยั  จุติประภาค    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ผู้ประสำนงำน 

1.  นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ    หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. นางวธีวรรณ  โฮมวชิญากรณ์    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

3. นายสมนึก  ขวญัทอง     หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. นางสาลินี  ชูศรี     หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ 

5.  นางโสภา  เส้งสุย     หวัหนา้กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ำรูปเล่ม 

1.  นางโสภา  เส้งสุย     งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำส่ังโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
ที ่      /๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน เพ่ือกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 
 ดว้ยโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๑ ขอ้ ๖ นั้น เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
จ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) ไดก้ าหนดการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตาม
วตัถุประสงค ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วเิคราะห์และก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องสามวงั ในวนัองัคาร ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ดงัน้ี 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาววภิาดา  ขนุทองจนัทร์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายธวชัชยั จุติประภาค รองผูอ้  านวยการโรงเรียน รองประธาน 
 ๑.๓ นายสมนึก ขวญัทอง หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๑.๔ นางวธีวรรณ์  โฮมวชิญากรณ์ หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป กรรมการ 
 ๑.๕ นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 



 ๑.๖ นางโสภา  เส้งสุย หวัหนา้กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาลินี  ชูศรี หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ กรรมการ 
 ๑.๘ นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและ
เลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 มีหน้ำที ่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายธวชัชยั  จุติประภาค รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายณชัทรงวฒัน์ อานุภาพเสถียร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวสุธิรา  กาญจนวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔ นางชะออ้น  วงษศ์รีปาน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕ นางวธีวรรณ  โฮมวชิญากรณ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวอวยพร ภทัทิยากูล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๗ นายเด่นพงษ ์ สตารัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๘ นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๙ นายสมคิด  ขวญัแกว้ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๐นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๑นายสมนึก  ขวญัทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๒นางสาวศุภภ์ารัตน์ ยกทวน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางวรรณะ  หิรัญกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวพชัรีย ์พิชยัยทุธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายกิตติณฎัฐ จนัจิตจิงใจ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒.๑๖ นายปองพล  สุระก าแหง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางโสภา  เส้งสุย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๙ นางสาลินี  ชูศรี ครูช านาญการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 



๓. คณะกรรมกำรจัดเตรียมควำมพร้อม 
 มีหน้ำที ่ จดัเตรียมสถานท่ีห้องสามวงั เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง เคร่ืองฉายภาพ อาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  เพื่อใชป้ระกอบการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางวรรณะ  หิรัญกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาววภิารัตน์  เยน็ทัว่ ครูอตัราจา้ง กรรมการ 
 ๓.๔นางสาวภณัฑิรา ชยัสุวรรณ พนกังานธุรการ ส.๔/หน กรรมการ 
 ๓.๕ นายสุบรรณ์  ศรีระบาย ช่างปูน ช.๔ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวสุภาภรณ์  นาคปาน พนกังานธุรการ กรรมการ 
 ๓.๗ นายอรรถชยั อารีกิจ พนกังานขบัรถ กรรมการ  
 ๓.๘ นางสาวศุภภ์ารัตน์  ยกทวน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดกจิกรรม 
 มีหน้ำที ่จดัท าแบบประเมินผล เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินการ พร้อมบนัทึกภาพถ่าย
ระหวา่งด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวสุภาภรณ์  นาคปาน พนกังานธุรการ กรรมการ 
 ๔.๓ นายปองพล  สุระก าแหง ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเคร่งครัด เสียสละ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการสืบไป 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
   สั่ง  ณ  วนัท่ี ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 ( นางสาววภิาดา  ขุนทองจนัทร์) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 



 เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

เร่ือง ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับลงวนัที ่    เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ อยูใ่นระดบั ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

 

โดยแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอยีดดังนี้ 
มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวชิำกำรของผู้เรียน 
 ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  ๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสารดว้ยภาษาไทย ในระดบัดีข้ึนไป 
  ๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ ผา่นการประเมินกิจกรรมทดสอบความสามารถทางการอ่านและการเขียน ใน
ระดบั ดีข้ึนไป 
  ๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการอ่าน เขียน น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียนและความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนัตาม มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
  ๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิดค านวณตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัดีข้ึน
ไป 
 ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่นควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 
  ๑.ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินการแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

๒.ผูเ้รียนทุกคนมีทกัษะดา้นการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 



  ๓.ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอภิปราย แลกเปล่ียน เสนอความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
 ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 

๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ในการสร้างนวตักรรมหรือช้ินงานไดด้ว้ยตนเอง 
 ๒.ผูเ้รียนทุกคนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างนวตักรรมหรือช้ินงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 ๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
 5) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๗. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๘. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  
 ๖) มีควำมรู้ทกัษะพืน้ฐำน และเจตคติทีด่ีต่องำนอำชีพ  

๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน   
๒.ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การท างานประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
 ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมทีด่ีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  
 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนระดบัดีข้ึนไป 
 ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  

๑. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีท่ีส าคญัของไทย อยา่งนอ้ย ๑ คร้ังต่อ
ภาคเรียน 

๒. ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นรูปธรรม 
   ๓. ผูเ้รียนทุกคนมีความภาคภูมิใจและ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 
 ๓) กำรยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  

๑. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ผูเ้รียนทุกคนยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายทางดา้นสังคม ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม 

 ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  
 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ รู้วธีิการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง 
 ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีวธีิการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ 
 ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ รู้และมีวธีิการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ผา่นการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวสัิยทศัน์และพนัธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
 ๑. โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

๒. วสิัยทศัน์ “"ภายในปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ีพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีโดยนอ้มน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 
 ๓.โรงเรียนมีพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดงัน้ี 

๑. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

๒. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 



๔. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
  ๕. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
  ๑.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตามระบบ PDCAR 
  ๒.โรงเรียนมีการมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารจดัการศึกษา ตามความเหมาะสม 
  ๓.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน โดยครูทุกคนไดรั้บการนิเทศรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ อยา่งต่อเน่ือง 
 ๔.โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในท่ีเขม้แขง็ 
  ๖.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒ .๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  
 ๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชนและสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ 
  ๒. โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นเลิศทางวชิาการตามศกัยภาพของนกัเรียน 
 ๒.๔ พฒันำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ  
 ๑. ครูและบุคลากรไดรั้บการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 ๒. ครูและบุคลากรไดรั้บการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ อยา่งนอ้ย ๒๐ ชม./ปี 
  ๓. ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครู (PLC) 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมทีเ่อือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 ๑. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และห้องสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๒. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สะอาด น่าอยู ่น่าเรียน เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  

๑. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทุกกลุ่มงานและเป็นปัจจุบนั 
  ๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา 
และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและหลากหลายช่องทาง 
มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้  



 ๑.ครูทุกคนมีแผนจดัการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาเนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 ๒.ครูทุกคนมีรูปแบบการสอน/เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
  ๓.ครูมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นและตอ้งการ ความช่วยเหลือพิเศษ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อกำรเรียนรู้  
 ๑. ครูทุกคนใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒. ครูทุกคนผลิตส่ือส าหรับจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งความเหมาะสม ตามศกัยภาพและความแตกต่างของผูเ้รียน 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  
 ๑. ครูทุกคนบริหารจดัการชั้นเรียนดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 ๒. ครูทุกคนจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ครูทุกคนร่วมกบันกัเรียนก าหนดขอ้ตกลงของห้องเรียน 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผู้เรียน  

๑.ครูทุกคนตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือ วธีิการและเกณฑก์ารประเมินท่ีมีคุณภาพ 
  ๒.ครูทุกคนน าผลการตรวจสอบและประเมินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อน าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพฒันำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๑. ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครู(PLC) 
 ๒. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


