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ค าน า 

  

     แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ (ระยะ 3 ปี ) ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยทางโรงเรียนได้ศึกษาสภาพ

ของโรงเรียน จากการรายงานประเมนิตนเอง ผลประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ีผ่านมา และได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน- ภายนอก  

ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียน แล้วน าข้อมูลมา

ประกอบการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนมี

การก าหนดโครงการ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุง

ราษฎร์ (ระยะ 3 ปี) ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้เป็นอย่างดี ใน

โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่า

ศิลาบ ารุงราษฎร์ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

  

  

  

  

                     (นายอ านาจ  ฤทธิ์ภักดี)  

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 

 

 



 
 

 

ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

(ระยะ 3 ปี) ปี พ.ศ. 2563 -2565 

 ตามท่ีโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

(ระยะ 3 ปี) ปี พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีโรงเรียนต้องการแก้ไข และ

เพื่อรองรับการกระจายอ านาจของการบริหารงานมายังสถานศึกษา 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ได้พิจารณาแล้วโดย มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ คราวประชุมครั้งท่ี .........../........... ในวันท่ี................................ 

ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จท่ี

ก าหนดต่อไป 

 

 

 

        (นายสุทรรศน์  จุนณศักดิ์ศรี) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

     



 
 

ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 
 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 

1 – ม. 6 ) ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐาน
การศึกษา สามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม ตลอดจนบริหาร
การศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน
แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ดังนี้ 
  1. งานบริหารวิชาการ 
  2. งานบริหารบุคคล 
  3. งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
  4. งานบริหารท่ัวไป 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ท่ีต้ังหมู่ท่ี 5 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทร 074-750933 โทรสาร 074-75093 E-mail : 
tbrschool@hotmail.com website : http://www.tbrschool.ac.th 
  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 30 ไร่ – ตารางวา มีเขต
พื้นท่ีบริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาทอน บ้านบารายี บ้านขอนคลาน บ้านราไว บ้านทุ่งสะโบ๊ะ บ้านทุ่งบุหลัง และ
บ้านมะหงัง   
ขนาดของโรงเรียน  โรงเรียนขนาดเล็ก 
ปรัชญาโรงเรียน  มุ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค าขวัญโรงเรียน   ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าท่ี 
สีประจ าโรงเรียน  ชมพู – เทา หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ความกลมเกลียว อันเหนียวแน่น 
อักษรย่อ   ท.บ. 
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2. ประวัติโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2536 ให้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี
การศึกษา 2536  โดยใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควนบารายี    หมู่ ท่ี 5 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า                               
จังหวัดสตูล เป็นท่ีก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
 กรมสามัญศึกษาได้มีค าส่ังให้ นายจารึก  รัตนโอภาส อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ขณะนั้นให้มา
ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ในระยะแรกได้อาศัยท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเป็นที่เรียน
ช่ัวคราว และได้ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นท่ีท าการช่ัวคราวของคณะครูอาจารย์ 
 วันท่ี 15 มิถุนายน 2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2536 
 ปีการศึกษา 2536 เปิดเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน ข้าราชการครู               
1 คน ลูกจ้าง 3 คน รวมครูเป็น 4 คน 
 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2538 ได้ท าการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียนใหม่ ซึ่งต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลนาทอน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื้อที่ของโรงเรียนมี 30 ไร่ เป็นท่ีก่อสร้างอาคารเรียนจ านวน 3 หลัง บ้านพักครูจ านวน 
2 หลัง บ้านพักนักการจ านวน 1 หลัง และอาคารอื่นๆ 
 วันท่ี 1 ตุลาคม 2540 กรมสามัญแต่งต้ัง นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดแผนช้ันเรียน 2 – 2 – 2                    

/ 2 – 1 – 2  รวม 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 323 คน มีข้าราชการครู 14 คน ลูกจ้าง 3 คน วิทยากรท้องถิ่น                    
1 คน นักการภารโรง 1 คน และยาม 1 คน 
 วันท่ี 28 เมษายน 2543 นายมนัส   หล่อสุพรรณพร ได้รับการเล่ือนต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และด ารงต าแหน่งจนถึง วันท่ี 16 กันยายน 2547 
 นางอาภัสษร รัตนศรีปัญยะ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้ังแต่ 17 กันยายน 2547 ถึง                           
3 กุมภาพันธ์ 2548 
 นายประสิทธิ์   หัสมา ด ารงต าแน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนก าแพงวิทยา รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้ังแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง พฤษภาคม 2548 
 นายมาโนช    มณีวิทย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้ังแต่ มิถุนายน 2548 ถึง กุมภาพันธ ์2549 
 นายจิตพิวัฒน์  เรืองติก ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงมีนาคม  2552 
 นายมนตรี  นาคประคอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2552 ถึง 5 ธนัวาคม 
2555 



 
 

 นายสุเทพ  หมาดแน้ง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม 2555 ถึง                  
23  พฤศจิกายน 2558 
 นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง                 
23 พฤษภาคม 2561 

นายอ านาจ  ฤทธิ์ภักดี ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดแผนช้ันเรียนเป็น ๒ – ๒ – ๒ / ๒ – ๒ – ๒  รวม ๑๒ ห้องเรียน  มีจ านวน
นักเรียน ๒๓๑ คน ข้าราชการครู ๑๗ คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน  ลูกจ้างประจ า ๑ คน ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ๒ คน 

จ านวนนัก เรี ยนปีการ ศึกษา ๒๕๖๒ แยกตามระ ดับ ช้ัน  (ข้ อมู ล  ๑๐  มิ ถุน ายน   ๒๕๖๒  )                                                 
โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จังหวัดสตูล 
 
3. จ านวนนักเรียน 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๒๔ ๒๙ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

ม.๒ ๒ ๓๓ ๒๐ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

ม.๓ ๒ ๒๐ ๑๙ ๓๙ ๑๙.๕๐ 

ม.๔ ๒ ๙ ๑๙ ๒๘ ๑๔.๐๐ 

ม.๕ ๒ ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๑๕.๕๐ 

ม.๖ ๒ ๕ ๒๑ ๒๖ ๑๓.๐๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๓ ๑๒๗ ๒๓๐ 
 

 

 
 



 
 

4. จ านวนบุคลากร 
 

ต าแหน่ง                                                  จ านวน รวมทั้งส้ิน 
  ต่ ากว่า 
ป. ตรี 

   ป.ตรี        ป.โท      ป.เอก 

รองผู้อ านวยการ - - - - - 
ครู คศ. ๔ - - - - - 
ครู คศ. ๓ - ๒ ๑ - ๓ 
ครู คศ. ๒ - ๕ ๒ - ๗ 
ครู คศ. ๑ - ๓ ๑ - ๔ 
ครู ผู้ช่วย - ๒ - - ๒ 
พนักงานราชการ - ๓ - - ๓ 
ครูอัตราจ้าง - ๓ - - ๓ 
พนักงานธุรการ - ๑ - - ๑ 
ลูกจ้างประจ า - ๑ - - ๑ 

อื่นๆระบุ ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ - - - ๑ 
            รวม ๑ ๒๑ ๓ - ๒๕ 

 
5. สภาพท่ัวไป 

ปัจจุบันโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ 
อาคารต่างๆ 
 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ก   จ านวน  ๑ หลัง 
 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ข   จ านวน  ๑ หลัง 
 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ค   จ านวน  ๑ หลัง 
 บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖    จ านวน  ๒ หลัง 
 บ้านพักนักการภารโรง    จ านวน  ๑ หลัง 
 ห้องน้ าห้องส้วม     จ านวน  ๓ หลัง ( ๑๘ ห้อง ) 
 ถังรับน้ าฝน คสล. ฝ๓๓    จ านวน  ๒ ชุด 
 อาคารหอนอน จุ ๓๕ คน    จ านวน  ๑ หลัง 
 โรงอาบน้ ามาตรฐานนักเรียนชาย   จ านวน  ๑ หลัง 



 
 

 โรงหุงต้มอาหาร แบบ ๙๐๒/๓๖   จ านวน  ๑ หลัง 
 โรงอาหาร ๓๐๐ ท่ีนั่ง    จ านวน  ๑ หลัง 
 
สนาม 
 สนามบาสเกตบอล    จ านวน  ๑ สนาม 
 สนามฟุตบอล     จ านวน  ๑  สนาม 
 
ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีว)  จ านวน  ๓ ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๑ ห้อง 
 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน  ๑ ห้อง 

 
โทรศัพท์ 
 โทรศัพท์สายนอก    จ านวน  ๑ คู่สาย 
 
โทรสาร 
 โทรสารสายนอก    จ านวน  ๑ คู่สาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. ด้านคุณภาพการศึกษา 
 

6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด           

(ปี ๒๕๕๗) 
มาตรฐานด้านุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

ดี ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด           

(ปี ๒๕๕๗) 
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใ
ช้ 

ดี 
ดี

มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

     

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่มีการรับรอง เนื่องจากตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 



 
 

 6.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  6.3.1 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
3. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. พัฒนาการของประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

6.3.2 จุดควรพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

6.3.3ข้อเสนอแนะ 
  6.3.3.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมความมีระเบียบวินยั สุภาพ นอบน้อม ความมุ่งมานะใน
การเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี และส่ิงของท้ังส่วนรวมและส่วนตัวให้เป็นระบบบริหาร
คุณภาพ 

2. ควรพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีมีความหลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นกิจกรรม
การสรุปเรื่องอ่าน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การใช้แผนผังความคิด การแข่งขันเกม
การศึกษา เป็นต้น 

4. ควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยน าตัวชี้วัดของทุกสาระรายวิชามา
พัฒนาการเรียนและควรมีการใช้ส่ือการสอนจากอินเตอร์เน็ต มาสอนในสาระท่ียากของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดการจัดการเรียนการสอนในแผนการสอน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการท าส่ือการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
6.3.3.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมระบบข้อมูลและการจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงานวิชาการ งานบุคคล และประเมินผลงานบริหาร
ท่ัวไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) 



 
 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนความมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน นโยบาย วิสัยทัศน์ ตลอด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) 
 
6.3.3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. ควรพัฒนาและส่งเสริมการสอนโดยใช้ตัวชี้วัดรายวิชาเป็นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยจัดให้มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคเรียน 

2. ควรส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพครบองค์ประกอบในการวัดผล
ประเมินผลทุกกลุ่มสาระรายวิชา และพัฒนาการเรียนรู้แบบทดสอบรายวิชาก่อนเรียน
หลังเรียนอย่างแท้จริง รวมถึงการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างบุคคลและพัฒนาทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
6.3.3.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรยีนให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) 

2. ควรส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา 

 
7. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET ) 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2561   สรุปได้ดังนี้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 + - 
(2560 -2561) 2560 2561 

ภาษาไทย 44.51 47.61 +3.07 
คณิตศาสตร์ 20.10 24.27 +4.17 
วิทยาศาสตร์ 28.30 31.09 +2.79 

ภาษาต่างประเทศ 27.12 27.09 -0.03 
เฉลี่ย 30.01 32.51 +2.50 

 
 



 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 + - 
(2560 -2561) 2560 2561 

ภาษาไทย 44.54 40.07 -4.47 
คณิตศาสตร์ 17.21 19.17 +1.96 
วิทยาศาสตร์ 24.46 27.04 +2.58 
สังคมศึกษา 30.92 30.11 -0.81 

ภาษาต่างประเทศ 21.88 21.57 -0.31 
เฉลี่ย 27.80 27.59 -0.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์องค์กร 

 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ท าการวิเคราะห์ใน
ส่วนท่ีตนรับผิดชอบ จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ 
หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 โดยองค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย SWOT Analysis ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) และสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็น
จุดแข็ง (Strenghts) หรือจุดอ่อน (Weakness) โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยท่ีมีอิทธิพล/สภาพปัจจุบัน ปัญหา
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
1. โครงสร้างภายในแบ่งเป็นระบบท่ีชัดเจน 

ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 

2. นโยบายของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้                  
ชุมชุนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ท า
ให้ ก า ร จัดก าร ศึกษาของ โ ร ง เ รี ย น
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

3. ภารกิจของโรงเรียนสอดคล้องกับการ
บริหารงานของโรงเรียนท้ัง 4 ฝ่าย 

4. โรงเรียนมี  นโยบาย เป้าหมาย และ
ระเบียบปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากรท่ี
ชั ด เ จน ส่ ง ผล ต่อการปฏิ บั ติ ง าน ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1. ผู้ปกครองและชุมชน ขาดความรู้ความ

เข้าใจในระบบการศึกษาและการเรียน
การสอนในโรงเรียนท าให้การด าเนินงาน
ร่วมกันล่าช้า 

 
 
 



 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านบริการและผลผลิต (S2) 
1. โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนใน

เขตพื้นท่ีบริการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (M1) 
1. ครูมีความสามารถ ขยัน อดทนและ     

อุสาหะต่อการปฏิบัติงาน 
2. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 
3. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ

เข้าร่วมการอบรม ดูงาน 
ด้านการเงิน (M2) 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การด า เนินง าน
คล่องตัว 

2. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถเบิก
งบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายและข้อบังคับ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มี
ประสิทธิภาพ มีการเบิกจ่ายเป็นระบบ 
และมีเงินส ารอง ส าหรับกิจกรรมเร่งด่วน 
 
 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า

กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

2. ไม่น าผลการวิจัยทางการศึกษา มาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การระดมทรัพยากรจากภายนอกมีน้อย 
2. งบประมาณแต่ละโครงการไม่เพียงพอ 

ต้องจ ากัดในการด าเนินงาน 
 

 
 



 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านบริหารพัสดุและทรัพยากร (M3) 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคาร

สถานท่ี ท่ีเหมาะสม สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างพอเพียง 
3. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบและ

ระเบียบ ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
1. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ

บริหาร 
2. ผู้บริหารมีการวางแผนท่ีดี  ส่งผลให้

โรงเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
3. มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 

ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ 
 
 

 
1. ขาดแคลนส่ือและอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน ในห้องเรียน 

2. มีห้องเรียนไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
1. การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชนมีน้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

1. ชุมชนเห็นความในการจัดการศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

2. องค์กรต่างๆ เข้ามีส่วนร่วม สนับสนุน 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงสังคม 

3. มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ท าให้
เกิ ดการ เรี ยนรู้ ตลอดเวลาแ ละ ทัน
เหตุการณ์ 

 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 

1. โรงเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีย่างเพียงพอ 
ท าให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และ
ง่ายข้ึน 

2. มีการติดต่อส่ือสาร ส่งข้อมูล สะดวก 
และรวดเร็ว 

3. บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E) 
1. ชุมชนเป็นแหล่งการท าอาชีพ

เกษตรกรรม ยางพารา ประมง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลาง 

2. โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ สนุ น จ าก
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ 
ในด้านการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนา
โ ร ง เ รี ยน  สนั บสนุ น วั ส ดุ  ครุ ภัณฑ์  
ทุนการศึกษามาโดยตลอด  

 
1. ปัญหาครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรม

นักเรียน 
2. นักเรียนอยู่กับญาติ เนื่องจากผู้ปกครอง

ประกอบอาชีพนอกพื้นท่ี ท าให้ขาดการดูแล 
มีผลต่อพฤติกรรมและการเรียน 

3. ผู้ปกครองขาดการดูแล ติดตามผลการเรียน    
ท าให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน 

 
 

 
1.ชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
2. การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เป็นภาระต่อการลงทุน และเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี 

 
 

1. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน ไมพ่อใช้ มีผลต่อ
การเรียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
1. คนในชุมชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง 
2. ผู้ปกครองต่ืนตัวทางการเมืองและมีส่วน

ร่วมมากขึ้น 
3. องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

 
 

 
1. คนในชุมชนขาดความเข้าใจในการ

เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษา 

2. มีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการศึกษา
บ่อยครั้ง มีผลต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 

ปัจจยัภายนอก 
น ้ าหนกั

คะแนนเตม็ 
คือ (1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป ปัจจยัภายใน 

น ้ าหนกั
คะแนนเตม็ 
คือ (1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
 จุด
แขง็ 

จุด 
อ่อน 

 จุด
แขง็ 

จุด 
อ่อน 

ด้านสังคม (S) 0.3 4.58 4.05 1.37 1.21 0.16 ด้านโครงสร้าง ฯ (S1) 0.15 4.51 3.58 0.68 0.53 0.15 
ด้านเทคโนโลยี (T) 0.3 4.7 4.15 1.41 1.25 0.16 ด้านผลผลิตฯ (S2) 0.2 3.70 4.8 0.74 0.96 -0.22 
ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.25 4.86 4.25 1.21 1.06 0.15 ด้านบุคคลฯ (M1) 0.15 4.3 4.8 0.65 0.72 -0.07 
ด้านการเมืองฯ (P) 0.15 4.5 4.30 0.68 0.65 0.03 ด้านการเงิน (M2) 0.2 4.7 4.4 0.94 0.88 0.06 

       ด้านบริหารพัสดุ (M3) 0.15 4.67 4.6 0.70 0.69 0.01 

       ด้านบริหาร (M4) 0.15 4.64 4.52 0.70 0.68 0.02 

 

ค่าเฉล่ียปัจจยัภายนอก 
4.67 4.17   

ค่าเฉล่ียปัจจยัภายใน 

4.41 4.46  
0.5  -0.05  

 
 
 
 
 



 
กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 
 

 
 
 
 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 สถานภาพบริบทของโรงเรียนเอื้อและอ่อน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีปัจจัยท่ีเป็น
โอกาส เอื้อต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า มีปัจจัยท่ีเป็น
จุดอ่อนอย่างชัดเจน คือ ด้านผลผลิต ด้านบุคลากร ต้องก าหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไข โดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาส
ขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต 
 



 
 

สว่นท่ี 3 
การก าหนดยุทธศาสตร์ 

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

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีการ 
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้  
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  

รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ การ

ผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา  
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป  และ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา 

มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอ ภาค

และเป็นธรรม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมท้ังมี  

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 



 
 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะ

ยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษา
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ  

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ  

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ จัด
การศึกษา (Aspirations)  

4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้3Rs ได้แก่ การ อ่านออก 
(Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinkingand 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน ความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การส่ือสาร สารสนเทศ และ
การรู้ เ ท่า ทัน ส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิว เตอร์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)  

4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็ก ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาส



 
 

ได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชากรท่ีอยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี คุณค่าและเป็นสุข  

2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิ
หลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง เสมอภาคและ
เท่าเทียม  

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม ศักยภาพ 
(Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ ของแต่ละบุคคล
พึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ี
ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมี คุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ สถาบันการศึกษาทุก
แห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน  ระดับสากล จัดให้มีระบบ
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและ
ขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ  สถานประกอบการ สถาบันและองค์กร
ต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี เหมาะสม  

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี เปล่ียนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง ของโลกศตวรรษ
ท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ี
จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – พ.ศ. 2564) 
     ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 (พ ศ 2560 2564) 
     วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
     กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

    กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
           1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื” ของประเทศ  
          2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
 
 



 
 

     เป้าหมาย  

          1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
          2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
          3. การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
          4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
          5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

     ยุทธศาสตร์หลัก  

          1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
          2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
          4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
          5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
          6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
 
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
วิสัยทัศน์  

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ  การศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  



 
 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์  

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล  

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ สู่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นท่ี  

7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ  

แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2. ลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)  
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  



 
 

จุดเน้นการจัดการศึกษา 
  1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ  
โภชนาการ  

2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ อนุบาล 
โดยมีจุดเน้น - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  - จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 

3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้ แบบ
องค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น  

- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น  
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร  
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง 

สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้
อย่างมีความสุข  

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม  
- จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)  
- จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ 

ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้ จาก

สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม  
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้

ใหม่ และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น  

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อ สร้าง
องค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ  



 
 

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ  

1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้  
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน การ  

นิเทศ และการบริหาร  
3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของ  

องค์กร  
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหล่ือมล้ า

ในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน  
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคล่ือนสู่การ ปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม  
6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ 

บริหาร  
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ท้ังระดับการศึกษาขั้น  

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น 

พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้  
9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอาย 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 

4. แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2561-2564  

    วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  

นิยามวิสัยทัศน์:  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรท่ีบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างช่อง ทางการเรียนรู้

เพื่อเอื้อโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ท่ีดีท่ีสุดของ องค์กร (best 



 
 

practice) ให้ทันและรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา สถานศึกษา ในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุขในสังคมโลก  
 
 มาตรฐานระดับสากล หมายถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอน เทียบเคียง

มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีหลากหลาย วัฒนธรรมอย่างสันติ

และมีความสุข  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาในการท างาน และการ                  

ด าเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
ค่านิยมองค์การ “ถือประโยชน์ของนกัเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” (Students and Schools 

Come First : SSCF)  
พันธกิจ  
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มี

คุณภาพ สอดคล้องและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ  
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอื่นๆ  
4. พัฒนาส านักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนรว่ม  
5. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย 

ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ  
4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการ ท่ีได้มาตรฐาน 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงม าประยุกต์ ใช้ในการ

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 



 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 กลยุทธ์  
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ มหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
3.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่ านิยมท่ีพึงประสงค์ การอยู่ร่วมกันและด ารงตน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์  
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคณุภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาก 

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
1. เพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
2. ลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตส านึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้าง เสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



 
 

สว่นท่ี 4 
ทิศทางของโรงเรยีนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 

 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
             อัตลักษณ์ 

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถือได้ 
 
              เอกลักษณ ์

โรงเรียนคุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริม สุขภาวะ สุนทรียภาพ ส่ิงแวดล้อม และ ชุมชน 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 

ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ประการ และ
คุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3. นักเรียนด าเนินชีวิตด้วยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปฏิบัติตามหลักศาสนาและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
 



 
 

 
เป้าหมายความส าเร็จ 

 
โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพและ 

    มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. ระดมทรัพยากรจากภายนอกร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานการศึกษา 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

 
ผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานอยู่ในระดับดี 
 
ครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานอยู่ในระดับดี 
 
ชุมชน / ท้องถ่ิน 
 ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามศักยภาพ 
 
ผู้เรียน 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.ต้นและม. ปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50  

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  มีคะแนนผลทดสอบระดับชาติ (O – NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของทุกปี
การศึกษา 

4. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และได้รับการยกย่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
 
 



 
 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้าง 

ทักษะในการด าเนินชีวิต  
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสร้างขวัญก าลังใจ 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองเครือข่าย สนับสนุน

ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหก์ลยุทธ์ของโรงเรียน/เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มารตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1. ร้อยละของนักเรียน ม.3 ท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่

ในระดับดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

80 82 85 87 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

โครงการส่งเสริมความรู้สู่ O – Net 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม

สาระ 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กิจกรรมติวเข้มจากหน่วยงานต่างๆ  

กิจกรรมรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้ 

พัฒนางานวิชาการและคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

วิจัยในช้ันเรียน 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนรว่ม 

โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนช้ัน ม.1          

และ ม.4 

นางศิริวรรณ, นางสาววนิดา 

นางศิริวรรณ, นางสาววนิดา 

นางศิริวรรณ, หน.กลุ่มสาระฯ 

 

นางสาวกอรีย๊ะ  สมัยอยู่ 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

นางสาวกอรีย๊ะ  สมัยอยู่ 

นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 

 2. ร้อยละของนักเรียน ม.3 ท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่

ในระดับดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

80 82 85 87 

 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

75 80 85 90 

 



 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. นักเรียนสามารถเข้า

เรียนต่อระดับอุดมศึกษา 

4. ร้อยละของนักเรียน

สามารถเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

60 65 70 75 โครงการพัฒนางานแนะแนวและระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

นางอัมพวาณี  แดงนุ้ย 

3. นักเรียนสามารถ

ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 

ภาษา 

5. ร้ อ ย ละ ข อ ง นั ก เ รี ยน ท่ี

สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 

ภาษา 

70 75 80 85 โครงการ SME (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

โครงการสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน 

นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

นายอาห์หมัด สาดีน 

นางสาวกอรีย๊ะ  สมัยอยู่ 

นางสายไหม  จิตรหลัง 

4. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ี

หลากหลายเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

6. ระดับความส าเร็จในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

75 80 85 90 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 

โครงการสง่เสริมแหลง่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โครงการสง่เสริมแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญา 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

วันไหว้ครู 

โครงการปฐม-ปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 

วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 

นายพยุงศักด์ิ,นางนงนุช 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 

นางวนิดา  พรหมจันทร์ 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 

นางสายไหม  จิตรหลัง 

5. นักเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู ้

7 .  ร้ อยละของนั ก เรี ยน ท่ี

สามารถใช้ เทคโนโลยี เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ 

70 75 80 85 โครงการพัฒนาห้องสมุดการเรียนรู้ระบบ ICT 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม 

นางสาวกอรีย๊ะ  สมัยอยู่ 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 

นางสาวรัตนา  มณีโส๊ะ 

นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักดี 



 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิต  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน

และปฏิบัติตาม

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่าน

การประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

80 85 90 95 โครงการค่ายคุณธรรม 

โครงการวิถีคุณธรรม 

โครงการงานวัดผลและประเมินผล 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม 

กิจการนักเรียน 

คนดี ศรี ท.บ.  

ธนาคารโรงเรียน 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

โครงการลูกเสือ – เนตรนารี 

โครงการสง่เสริมวินัยจราจรในโรงเรียน 

โครงการโรงเรียนสีขาว 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

นางอรุณี , นายนิพนธ์ 

นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภักดี 

นางศิริวรรณ ฤทธ์ิภักดี 

ว่าท่ี ร.ต. ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

ว่าท่ี ร.ต. ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

นางอรุณี , นายนิพนธ์ 

นางอัมพวาณี  แดงนุ้ย 

นายพยุงศักด์ิ  หนูด้วง 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

ว่าท่ี ร.ต. ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

80 85 90 95 

3 .  ร้ อยละของนั ก เรี ยน ท่ีมี

พฤติกรรมเส่ียงน้อยลง 

80 85 90 95 

4. ระดับความส าเร็จในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัต

ลักษณ์ 

80 85 90 95 

2. นักเรียนเข้าใจ ปฏิบัติ

ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5 .  ร ะ ดับคว ามส า เ ร็ จ ข อ ง

กิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนตาม

หลักปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ

พอเพียง 

80 85 90 95 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ 

โครงการเกษตรพอเพียง 

นางศิริวรรณ  ฤทธภักดี 

นางนงนุช  ยังปากน้ า 

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

6. ร้อยละความส าเร็จในการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

80 85 90 95 โครงการพัฒนางานแนะแนวและระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

นางอัมพวาณี  แดงนุ้ย 



 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. นักเรียนเข้าใจหลัก

ศาสนา และปฏิบัติตาม

ค าสอนของศาสนา ท่ีตน

นับถือ 

1. ร้อยของนักเรียนท่ีเข้าใจ 

หลักศาสนา และปฏิบัติตาม

หลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

80 85 90 95 โครงการวิถีคุณธรรม 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

โครงการค่ายคุณธรรม 

นางอรุณี , นายนิพนธ์ 

นางวนิดา  พรหมจันทร์ 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

 
2. ร้อยละของความส าเร็จใน

การจัดกิจกรรมวันส าคัญของ

ศาสนา 

80 85 90 95 

2. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี 3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี สุข

ภาวะท่ีดี 

80 85 90 95 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระศิลปะ 

ดนตรีท่าศิลา 

ส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

โครงการอนามัยโรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 

โครงการสง่เสริมกฬีาสู่ความเป็นเลิศ 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

นายซอบีรี  อาลี 

นางสายไหม  จิตรหลัง 

นางวนิดา  พรหมจันทร์ 

ว่าท่ี ร.ต ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

ว่าท่ี ร.ต ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

นายพยุงศักด์ิ  หนูด้วง 

4. ร้อยละความส าเร็จในการจัด

กิ จ ก ร ร ม ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง

นักเรียน 

80 85 90 95 

3. นักเรียนช่วยกันรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

5. ร้อยละความส าเร็จในการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

80 85 90 95 โครงการธนาคารขยะ 

โครงการโรงเรียนสีขาว 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

ว่าท่ี ร.ต ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีการ

พัฒนาความรู้ในสาระท่ี

สอนและงานในหน้าท่ี

อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยของครูท่ีได้รับการพัฒนา

ความรู้ในสาระท่ีสอนและงาน

ในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

80 85 90 95 โครงการพัฒนางานบุคลากร 

กิจกรรมส่งเสริมการสอน DLIT 

กิจกรรมเข้าร่วมพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 

นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

2. ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียน

การสอน แบบ DLIT 

80 85 90 95 

3. ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการ

พัฒนาในระบบออนไลน์ 

80 85 90 95 

2. การจัดสรรบุคลากร 

เข้าปฏิบัติงาน ในสาขาท่ี

ขาดแคลน 

4. ร้อยละของการปฏิบั ติงาน

ของบุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใน

สาขาท่ีขาดแคลน 

80 85 90 95 โครงการจัดสรรบคุลากรเข้าร่วมปฏิบัติงาน 

โครงการประกันสังคม 

นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

3. ศึกษาดูงานของ

บุคลากร 

5 .  ร้ อ ย ละ คว ามส า เ ร็ จ ใน

การศึกษาดูงานของบุคลากร 

50 60 70 80 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

สร้างขวัญก าลังใจ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. โรงเรียนมีโครงสร้าง

และระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

1. ร้อยของการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 โครงการพัฒนาระบบการเงิน 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการ การจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 

โครงการบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 

โครงการพัฒนางานธุรการ 

กิจกรรมนิเทศติดตาม 

โครงการประกันคุณภาพภายใน 

โครงการพัฒนางาน GPA & PR                       

และโปรแกรม student 

โครงการสหกรณ ์

โครงการสง่เสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

โครงการพัฒนางานโสตฯ 

 

นางสายไหม  จิตรหลัง 

นายนิพนธ์  ทองปัญจา 

นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

 
2. ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริม

และพัฒนาการศึกษา 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 

ปีฐาน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2. มีคณะกรรมการ

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน

นักเรียน และเสนอ

แนวทางในการพัฒนา

โรงเรียน 

3.ร้อยละความส าเร็จของผล

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการนักเรียน 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

กิจการนักเรียน ว่าท่ี ร.ต. ถิรวัฒน์  ชุมละออง 

3. มีการจัด

สภาพแวดล้อมและ

แหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 

4. ร้อยละของความส าเร็จใน

การ จัดสภาพแวดล้อมและ

แหล่งเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

80 85 90 95 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

โครงการปรับปรงุซ่อมแซมโรงอาหาร 

โครงการห้องสมุดสู่ไอซีท ี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

 

นายสมศักด์ิ  ล่าด้ี 

นางสาวนุสรา  ดลระหมาน 

นางสาวกอรีย๊ะ  สมัยอยู่ 

นายสวัสด์ิ  สวาหลัง 

 

 

 

 

 

 



 
 

สว่นท่ี 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 2565 จัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการเช่ือมโยง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
1. การบริหารแผน 
 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Goverance) ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 
ประการ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  

2. หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดีไม่ท าให้ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมี ส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการองตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการ บริหาร

จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การก ากับติดตาม 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ (ระยะ 3 ปี) ปี พ.ศ. 2562 -2564 ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: 
DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
4 . A : ACTION น าข้อมูลท่ีได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  

 



 
 

3. การติดตามประเมินผล 

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ (ระยะ 3 ปี ) ปี พ.ศ. 2563 -2565 ดังนี้  

1. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  

3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  

4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  

5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน แล้ว 

6. น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ไป

พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

4. การรายงานผล 

 1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดให้โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม  

2. เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ หน่วยงาน

ต้นสังกัด น าผลจากการสรุป เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


