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สภาพทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สหวิทยาเขต ชะอวด ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖๘  ต าบล 

ขอนหาด  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร   
๐-๗๕๔๒-๖๐๑๑   e-mail kpschool614@gmail.com  website www.khpcs.com               
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตพ้ืนที่บริการ ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านขอนหาด, หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งใหญ่, 
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์  หมู่ที่ ๔ บ้านตรอกแค, หมู่ที่ ๕ บ้านไสทราง , หมู่ที่ ๖ บ้านควนใส, หมู่ที่ ๗  บ้าน
ใสถิน , หมู่ที่ ๘ บ้านป่าแก่ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะแซะ และ หมู่ที่ ๔,๗ ต าบลนางหลง 
 

     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๔ (บ้านโคกโหนด) ต าบลขอนหาด อ าเภอ   
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีระยะทาง
จากอ าเภอชะอวดถึงโรงเรียนประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศใต้
ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๐ ซึ่งด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิด ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
หาด มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลแหลมโตนด  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเคร็ง  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลป่าพะยอม  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง   

 โดยที่ต าบลขอนหาดเป็นต าบลที่ห่างไกล ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช และห่างไกล
จากความเจริญมากในขณะนั้น จึงได้มีผู้น าชุมชุมและผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล 
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูใหญ่ นายค านึง พงศาปาน ข้าราชการครู พล.ต.ต.(หญิง)สุภาณี บุญทองคง (ยศ

ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

http://www.khpcs.com/
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ขณะนั้น) พร้อมด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนหลายท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอตั้งโรงเรียนโดยขอใช้พ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านโคกโหนด (ปัจจุบันบ้านตรอกแค) จ านวน ๗๓ 
ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา โดยกรมท่ีดินได้อนุญาตให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
 ต่อมา พ.ต.ต.(หญิง)สุภาณี บุญทองคง ได้ประสานขอความช่วยเหลือ เพ่ือของบประมาณสนับสนุน
สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ จ านวนเงิน ๖๔๒๕,๐๐๐ บาท  จากคุณฉัตรศิริ ไทยวัฒน์ บุตรสาวของ ดร.
ภักดิ์ ไทยวัฒน์ คหบดีจากกรุงเทพมหานคร จนแล้วเสร็จ  และเปิดสอนเมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๒๖  จากนั้นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบตามท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจุบัน 
 เนื่องจากสภาพบริเวณโรงเรียนยังปรากฏสภาพเดิมๆไม่ได้รับการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ
ช ารุดทรุดโทรมค่อนข้างมาก และขาดสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งรั้ว
ก าแพงที่แสดงขอบเขตบริเวณโรงเรียนยังไม่มี ปี พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าโดย 
ดาบต าตรวจนิทัศน์ แก้วนุ้ย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ก านันผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
พัฒนาสถานศึกษาทั้งด้านอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนโดยการระดมสรรพก าลังทุกฝ่ายในการจัดหาทุนด้วยการ
จัดทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งได้เงินมาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนได้ของบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท โดยการประสานงาน และการสนับสนุนจาก
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๑๐๘/ล ทั้ง ๒ 
หลังและก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนด้านทิศตะวันตกโดยรอบ  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเข้าโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ได้รับงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนและในปีเดียวกันได้รับงบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัย จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งน ามาปรับปรุง
พัฒนาตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
เหรียญทอง และเข้ารับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ ในระดับกลุ่มจังหวัด  
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งในปีเดียวกัน โรงเรียนได้เข้ารับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน โดยได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี ๒๕๕๕  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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(องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านมัธยมศึกษา ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖  และทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่งแสนครู
ดี ” จากคุรุสภา จากมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-2562 การบริหารโรงเรียนตามกรอบแนวคิด “โอกาสคุณภาพและการมีส่วน
ร่วม” เน้นผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญที่สุด ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชน ส่งเสริมพัฒนา เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมมีโอกาสมากขึ้น บรรลุตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร นักเรียนจบ ม.๓ แล้วได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ นักเรียนชั้น ม .๖ จบทุกคน 
และได้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  

- นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคนแรกของโรงเรียน 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๑-ม.๓             
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๖ ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- ได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA)               
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น 

ระดับประเทศในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕63-ปัจจุบัน นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาด

ประชาสรรค์ บริหารโรงเรียนโดยกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษา ใช้รูปแบบ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) และใช้นวัตกรรมการบริหารงานแบบ KP SMART MODEL 

คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย จะมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และจัดการศึกษาโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
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 สถานศึกษา 
  - โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  - โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

- โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

- โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับ ดี ประเภทผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศ (Best Practice)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
  
    รูปมือประคองเสมาธรรมจักรและหลักศิลาจารึกอักษรย่อ ข.ป. อยู่ภายในเสมาธรรมจักร   
หมายความว่า งานด้านการศึกษาจะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน 
 
วันสถาปนาโรงเรียน  ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. 2526 
 
สีประจ าโรงเรียน          น้ าเงิน- เทา          
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สีน้ าเงิน   หมายถึง ความหนักแน่น ความมั่นคงแห่งจิตใจที่จะมอบความรักและความกตัญญูต่อ

สถาบัน  
สีเทา       หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความเป็นกลางในด้านความคิดและการกระท า 
      

คติพจน์โรงเรียน  
 

           วิริเยน ทุกฺขมจ เจติ  ความหมาย คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 

ปรัชญา/ค าขวัญของโรงเรียน     

            พลานามัยดี  มีปัญญา  รักษาวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสังคม 
 
จุดเน้นสถานศึกษา 

       ค่านิยมองค์กร (Core Value) KP Smart Model 
 
การท างานโดยมีระบบดังนี้  

K ย่อมาจาก King’s Philosophy คือ การท างานโดยยึดหลักของศาสตร์พระราชา 23 ประการ 
P ย่อมาจาก Participation คือ การมีส่วนร่วมในการคิดร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาร่วมกันรับผิดชอบ 
S ย่อมาจาก Sufficient คือ การรู้จักพอประมาณ พอเพียง 
M ย่อมาจาก Management คือ การบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
A ย่อมาจาก Assessment คือ การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
R ย่อมาจาก Report คือ การรายงานผลการปฎิบัติงาน 
T ย่อมาจาก Thing Over คือ การทบทวนปรับปรุงและพัฒนา 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน           ต้นตาลโตนดเอน 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน         รักษ์ศักดิ์ศรี มารยาทดี มีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ภูมิทัศน์เด่น เน้นวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี 
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๒. ข้อมูลครูและบุคลากร  
      ๒.๑ บุคลากร   ผู้บริหาร   ครูผู้สอน    พนักงานราชการ   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

           ๑       ๑๔         -                 2           1  
 

     ๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

      

      

                  

 
    
 
 ๒.๓  สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน             
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 1 - 
คณิตศาสตร ์ 2 ๒2 
ภาษาไทย 2 ๒2 
วิทยาศาสตร์ 4 ๒๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๒ 
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สังคมศึกษา ๑ ๒๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ๒๐ 
คอมพิวเตอร์ ๑ 22 
นาฏศิลป ์ ๑ 21 
สุขศึกษาพลศึกษา 2 ๑8 

รวม ๑8 19.20 
 

ชั่วโมงสอนเฉลี่ยตามรายวิชา 
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อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน 

 
อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน 

๑.  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๑88  คน 
๒.  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑88  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 22 21 43 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 28 ๑5 43 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 20 27 4๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 6 ๑0 ๑6 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 9 14 ๒3 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 9 7 16 

รวม 94 94 ๑88 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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         เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
                             ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 – ๒๕๖4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

       
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 – ๒๕๖4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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                      O NET 
                                               

                              

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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๕. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
         ๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ ๑๑๐ ๑๓๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ 
๒. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๕๐ ๕๐ 
๓. ห้องโสตทัศนศึกษา ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๔๐ ๔๐ 
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ ๔๐ ๗๐ ๗๐ ๕๐ ๘๐ ๕๐ 
๕. ห้องเกียรติยศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ 
๖. สวนหย่อมโรงเรียน ๖๐ ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ 
๗. สวนปาล์มโรงเรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 

 
 
 
 

จ ำ
นว

นค
รั้ง
//ปี

 



18 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖5-2568)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
๕.๒ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ๑ ๑ ๒ ๑ ๔ ๒ 
๒. กลุ่มทอผ้าบ้านขอนหาด ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๓. กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ 
๔. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค ๓ ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ 
๕. องค์การบริหารต าบลขอนหาด ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒ 
๖. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๓ 
๗. กุล่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านยวนนก ๑ ๔ ๒ ๒ ๔ ๓ 
๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตรอกแค ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ 
๑๐. สถานีต ารวจภูธรขอนหาด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑๑. วัดควนใส ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ 
๑๒. วัดดอนตาสังข์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑๓. วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (วัดขอนหาด) ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑๔. วัดท่าทราย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
  ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน  235,140 บาท คิดเป็นร้อยละ  53.00 
           ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน 11,750 บาท คิดเป็น 11,757 ร้อยละ 3.00 
                  - ส ารองจ่าย จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑1.00 

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน  ๒4,433 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 
๔. กลุม่บริหารทั่วไป จ านวน  81,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 
๕. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จ านวน  39,19๐บาท คิดเป็นร้อยละ 9.00 

จ า
นว

นค
รั้ง

 /ป
 ี
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมขังได้ง่าย อยู่ติดกับป่าพรุควนเคร็ง

สภาพดินเป็นกรด  น้ ามีหินปูนสะสม  สภาพทางชุมชน โดยรอบโรงเรียนเป็นสังคมชนบทมีประชากรประมาณ  
๖,๑๔๒  คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๙  คน/ตารางกิโลเมตร  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนหาด  กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  และโรงเรียนบ้านตรอกแค  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ท านาเป็นหลัก รองลงมาคือ ท าสวนยางพาราและไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีอุตสาหกรรมกลุ่มทอผ้าและกลุ่มแปรรูปพริก  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ ร ากลองยาวและมโนราห์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบอาชีพท านาและท าสวน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
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๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ได้ผลประเมิน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 
 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ได้ผลประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 ดีเยี่ยม  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
  นวัตกรรม (Innovation) 
   แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
                - 
   นวัตกรรม (Innovation) 
                - 
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สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       ดี (5 ข้อ) 
      ดีมาก (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีมาก) 
      ดีเยี่ยม (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม) 
 

จุดเน้น 
      ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไท ย ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กิ จ ก รรม ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถอธิบายขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติได้ เช่น การทอผ้า การร้อยลูกปัด และ
การสานกระจูด ร ามโนราห์ ประกอบกับมีแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มชาวบ้านใกล้ๆโรงเรียน มาถ่ายทอดโดย
ใช้ ก า ร เรี ย น รู้ ผ่ าน กิ จ ก ร รม  จ น ผู้ เรี ย น เกิ ด
ประสบการณ์ และเกิดความภูมิใจในผลงาน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1 
 สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและแสดงถึงผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
จุดเน้นผู้เรียนรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามจุดเน้น ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสืบสานงานผ้าทอต่อศูนย์ศิลปาชีพ กิจกรรมกระจูดจักสาน หัต
กรรมพ้ืนบ้าน กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น ร ามโนราห์ ครูจัดกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา และจัดการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม ในวันวิสาขบูชา วันสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง ท าบุญตักบาตรปี
ใหม่ ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร ามโนราห์ในชุมชน ฝึกการทอผ้า สานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ ร้อยลูกปัด แต่ไม่เห็นถึง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความต่อเนื่องของแผนงาน/โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ และบรรจุแผนงาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะ
โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์วัฒนธรรมไทย ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในช่วง 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะมีการจัดท าแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสมด้วย พร้อมทั้งมี
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การเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทั้งที่ประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
และทางเว็บไซด์ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
ได้ผลประเมิน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 1. มกีารวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
 4. มีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ได้ผลประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 ดีเยี่ยม  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
  นวัตกรรม (Innovation) 
   แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
                - 
   นวัตกรรม (Innovation) 
                - 
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สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ปรับปรุง (0-3 ขอ้) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       ดี (5 ข้อ) 
      ดีมาก (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีมาก) 
      ดีเยี่ยม (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม) 
 

จุดเน้น 
      สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจที่
ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 
 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นเกี่ยวกับ
รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู  และบุคลากรตามความ
ต้องการ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ของผู้เรียน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินมาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2561 ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 ได้ระดับ
คุณภาพดีเลิศ และปีการศึกษา 2563 ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษาได้สรุปการด าเนินงานและ
ภาพความส าเร็จ รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการของปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้
ก าหนดมีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต สถานศึกษาได้น าเสนอผลการบริหารจัดการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ทราบในที่ประชุมและในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบหรือ
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ได้ผลประเมิน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 
 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 

    เทคโนโลยีสานสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 4. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน 

    การสอน 
 
 
ได้ผลประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 ดีเยี่ยม  มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง 3 ปีการศึกษา และ 

 มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
  นวัตกรรม (Innovation) 
   แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
                - 
   นวัตกรรม (Innovation) 
                - 
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สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        ดี (5 ข้อ) 
           ดีมาก (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีมาก) 
           ดีเยี่ยม (5 ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม) 
 

จุดเน้น 
      ค รู จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย น ได้ เรี ย น รู้  เน้ น ทั กษ ะ
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 
 สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด แสดงถึงครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
รายปีครบทุกรายวิชาและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนครบทั้งด้าน
วิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่ง
สามารถก าหนดได้ตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ โดยครูได้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น Google Meet, Google Classroom มีแหล่ งเรียนรู้  เช่น  ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด เป็นต้น แต่ไม่เห็นถึงพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในช่วง 3 ปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และควรมีแนวทางการรักษาผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญที่
สูงขึ้นที่เหมาะสม และอาจมีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสมด้วย 
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทั้งที่ประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา และทางเว็บไซด์ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการน าผลการ
สอบ O-NET ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ว่ามีสาระย่อยใดบ้างที่ผู้เรียนมีคะแนนต่ ากว่าเป้าหมายและครูผู้สอน
ควรน าผลการวิเคราะห์ไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน การคิด
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ค านวณ และฝึกการพูดสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโดยจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
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 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการ
ศึกษาบริบทของโรงเรียนจาก ข้อมูลสารสนเทศ รายงานการประเมินตนเอง การประเมินโครงการที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ผลปรากฏดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 
 ๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure  and  policy :s๑) 
  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารองค์กรชัดเจน ก าหนดเป็น ๕ กลุ่มงาน มีบุคลากรและก าหนดบทบาท
ท าหน้าที่ และเข้าใจในภาระงานที่ด าเนินการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทางด้านนโยบายมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ท าให้การบริหารงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ระบุเป้าหมายที่บุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และทิศทางการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท าให้การการบริหารงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 ทางด้านการด าเนินการตามนโยบาย มีแนวทางที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการท างานมีการ
นิเทศก ากับติดตามคลอบคลุมภาระงานและต่อเนื่อง มีนวัตกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. ด้านการบริหารและผลผลิต (Service and products: s๒) 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศในการที่น าไปสู่การวางแผน การ
ปรับปรุงและการก าหนดทิศทางในการบริหารเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

ส่วนท่ี  ๒ 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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เหมาะสม เป็นไปตามแผนงานโครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องที่ด าเนินการมาตลอดทุกปี 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทในการด าเนินงานที่ส่งเสริมการ
บริหารงานของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในด าเนินงานดีมีความต่อเนื่อง  

ด้านผลผลิต นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ จบการศึกษาตามหลักสูตร มีนักเรียนขาดความพร้อมทางด้านการ
เรียนและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาต่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษา
ต่อร้อยละ ๙๘ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ ทางด้านผลงานการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานในระดับดี และมีผลงานในระดับชาติ ในเรื่องความสามารถด้านการ
จัดสร้างภาพยนตร์สั้น การถ่ายภาพ มีนักเรียนบางส่วนร้อยละ ๓ ขาดความพร้อม อ่านเขียนไม่คล่อง ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และค่านิยมหลักของคนไทย และผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ
พ้ืนฐานด้านการด ารงชีพ การใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการแสดงออกและแข่งขันทักษะต่อเนื่อง   
 ๓. ด้านบุคลากร (Man :M๑) 
  ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเต็มศักยภาพ มีการท างานเป็นทีม เสียสละให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ เอ้ืออาทรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท มีขวัญ
ก าลังใจที่ดี เพ่ือให้องค์กรได้พัฒนาและเป็นที่ยอมรับ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของข้อจ ากัดด้านบุคลากร โรงเรียนขาดอัตราก าลังครูบางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศิลปะดนตรี ซึ่งเป็นข้อจ ากัดด้านการพัฒนาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา   
 ๔. ด้านการเงิน (Money :M๒) 
  การด าเนินงานด้านงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดและคุ้มค่า มีการจัดสรรการใช้
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐในการบริหารจัดการศึกษา  และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอในการ
จัดการ เพ่ือยกระดับพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของโรงเรียน 
 ๕. ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ (Materials :M๓) 
  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ขาดความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอกับครูและผู้เรียน การส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการ
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เรียนการสอน มีข้อจ ากัดด้านสื่อเทคโนโลยีและบุคลากร ตลอดทั้งระบบการดูแลการใช้งาน ที่เหมาะสมและ
คุ้มค่า เนื่องจากขาดบุคลากร 
          ทางด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ ยังไม่เพียงพอ ขาด อุปกรณ์ด้านการฝึกทักษะ
การงานอาชีพ อุปกรณ์กีฬา และวิทยาศาสตร์ 
 ๖. ด้านการบริหารจัดการ (Management :M๔) 
  โรงเรียนจัดการบริหารโดยเน้นด้านคุณภาพและการมีส่วนร่วม บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสมีส่วนร่วม
ในการการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ มีการประชุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  น าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน และก าหนดแนวทางในการท างาน มีการนิเทศติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี  
ปัจจัยภายนอก 
 ๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Sociocultural factors :S) 
  ด้านโอกาสสภาพสังคมและวัฒนธรรม ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีและไว้วางใจเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ วิทยากรท้องถิ่น สภาพธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ศิษย์เก่าที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการการพัฒนาโรงเรียน แต่ขาดความต่อเนื่องและการจัดระบบการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ด้านอุปสรรค ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพนอกบ้าน มอบลูกให้อยู่ในการดูแลของ ปู่ ย่า ตา 
ยาย ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา และตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามากนัก มอบให้เป็นภาระ
ของคุณครูและโรงเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ ด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้าง
น้อย ชุมชนยังมีแหล่งอบายมุข อันมีผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน 
 ๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology factors : T) 
 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนามีความก้าวหน้า โรงเรียนมีระบบเชื่ อมต่อกับระบบเทคโนโลยี
ภายนอก ยังขาดประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของโรงเรียนไม่มีความเร็ว
ขาดประสิทธิภาพ ท าให้การติดต่อสื่อสารบางช่วงเกิดความขัดข้อง ไม่สะดวกและรวดเร็ว นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้อย่างไร้พรมแดนไม่เพียงพอ นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้และบ ารุงรักษาเทคโนโลยี และ
ขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยีและค่านิยมที่ถูกต้อง 
 
 
  



   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖5-2568)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 

 โดยภาพรวมแล้วผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่อนข้างต่ า ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๙๕ มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้เรียน นักเรียน
ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ 
 ๔. ด้านกฎหมายและการเมือง ( Political and legal  factors : P ) 
 ด้านกฎหมายและการเมืองชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกมีความพร้อมในการสนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา แต่โรงเรียนมีแผนงานการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ในการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และเสถียรภาพและนโยบายของรัฐบาล
ที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องในการออกแนวปฏิบัติเพ่ือสนองนโยบาย  นโยบายขาดความต่อเนื่องเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าองค์กรบ่อยเกินไป จึงท าให้การท างานไมป่ระสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในในภาพรวม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา คือ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนประสบความส าเร็จในการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะวิชาชีพ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้สูงขึ้น 
  จุดอ่อน โรงเรียนยังขาดอัตราก าลังครูบางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะดนตรี ขาดสื่อ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าตามยุทธศาสตร์ขาดแผนงาน
การด าเนินงานที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ วัฒนธรรมของชุมชนแหล่งอบายมุข ยังเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน สภาพครอบครัว
และภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาของนักเรียน 
 ด้านโอกาส กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า แหล่งเรียนรู้ กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้การสนับสนุน เป็นปัจจัย
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง และสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นจุดแข็ง มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรค เรื่องบุคลากร สื่อเทคโนโลยี และวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน 
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ซึ่งต้องก าหนดแผนงาน กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อไป 
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ แล้ว 
น าข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมี
จุดแข็งหลายประการที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน มีข้อจ ากัดเพียงบางส่วนที่เป็นอุปสรรค ดังนั้นโรงเรียนจึง
เลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่
มีสร้างโอกาสในการพัฒนาระยะยาวในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ต้องรักษา
ความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าวต่อไปเม่ือโอกาสมาถึง เพ่ือจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามล าดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการพิจารณา สถานภาพโรงเรียนอยู่ในต าแหน่ง ดังนี้ 
ต าแหน่งวัวแม่ลูกอ่อน (Cash Cows) หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง แต่ขาด 

การสนับสนุนหรือไม่ได้รับความสนใจในการด าเนินการ กลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้คือการพัฒนาสมรรถนะ 
ภายนอกในองค์กรเพ่ือรอโอกาสที่เหมาะสมในการด าเนินการต่อไป 

 
 

 

จุดแขง็ (S) +  

โอกำส (O) +  

อุปสรรค (T) - 

จุดอ่อน (W) - 
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แนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการ 

เรียนรู้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีความรักสถาบัน รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี สืบสานต่อยอดพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชา 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. พัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยศาสตร์พระราชา 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. สถานศึกษาเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

ส่วนที ่๓ 
แนวทางการพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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2. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
3. จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมองค์กร (Core Value) KP Smart Model 
การท างานโดยมีระบบดังนี้  

K ย่อมาจาก King’s Philosophy คือ การท างานโดยยึดหลักของศาสตร์พระราชา 23 ประการ 
P ย่อมาจาก Participation คือ การมีส่วนร่วมในการคิดร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาร่วมกันรับผิดชอบ 
S ย่อมาจาก Sufficient คือ การรู้จักพอประมาณ พอเพียง 
M ย่อมาจาก Management คือ การบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
A ย่อมาจาก Assessment คือ การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
R ย่อมาจาก Report คือ การรายงานผลการปฎิบัติงาน 
T ย่อมาจาก Thing Over คือ การทบทวนปรับปรุงและพัฒนา 

 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน            ต้นตาลโตนดเอน 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน         รักษ์ศักดิ์ศรี มารยาทดี มีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ภูมิทัศน์เด่น เน้นวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
๑.๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย เคารพกฎหมายมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยน าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒. ผู้เรียนเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะชีวิตอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ 
๑.๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
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๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ   
วิขาชีพ 
  ๒.๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๓. ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
๓.๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
๓.๒. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหาร 
๓.๓. โรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐาน 

 
วัฒนธรรมองค์กร 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่องน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรม มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง จึงมีวัฒนธรรมที่เข็มแข็งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ขององค์กร น า ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการท างาน มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) 
มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ท างานอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้อง   
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รักในการท างาน มีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ (Moral 
and Integrity) ทุ่มเท เสียสละ ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ภูมิใจกับงานที่ท า มุ่งปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัยใส่ใจรับผิดชอบ (Accountability) ทุกคนท างาน
ด้วยความรับผิดชอบ มีขั้นตอนกระบวนการในการท างาน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ตามบทบาทหน้าที่ความรับ
ชอบ 
  ๔ . ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะ เสียสละ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
(Responsibility for society) มีแนวในการท างานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
  ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ล้วนให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน เน้นการท างานเป็นทีม
(Teamwork)  
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สมรรถนะหลัก 

เป็นแนวทางที่ทุกส่วนในองค์กร ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักในการท างานที่ได้ปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นสมรรถนะในการท างานที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
  ๑. องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการน า
องค์ความรู้ ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรที่ส าคัญมีรูปแบบการ
จัดการความรู้ที่ทุกคนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ๒. สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก าหนดเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน
เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
  ๓. สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้ทุกคนมีโอกาสในการท างานอย่างเต็มที่ตามความ
ถนัดและสนใจ  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญญา และร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมยินดีร่วมกัน  น ารูปแบบนวัตกรรม
ใหม่ๆมาใช้ในการท างาน 
  4. บริการชุมชน โรงเรียนสร้างความเข็มแข็งให้กับครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข็มแข็ง โดยการก าหนดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในหลักสูตร 
นอกหลักสูตร เพ่ือให้เกิดเครือข่ายทางการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

2. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
3. จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง ๕ กลยุทธ์ และจุดเน้นทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ   
                คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา   

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ .๑   ผู้ เรี ยน เป็ น คนดี  มี วิ นั ย  เค ารพ
กฎหมายมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 
๑.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๑.๓ นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

 

ส่วนที ่๔ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๒ .๑  ผู้ เ รี ย น เป็ น ค น เก่ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีทักษะชีวิตอันเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพ 
 
 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๒.๑.๒ นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๑.๒.๓ นักเรียนที่จบการศึกษามีทักษะชีวิตอันเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที ่๓    จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
๓. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓ .๑  ผู้ เรี ยนมี สมรรถนะที่ ส าคัญ ตาม
หลักสูตร 
 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสมรรถนะท่ีส าคัญตรงตาม
หลักสูตร 
๓.๑.๒ นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ทีอ่ยู่ในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียน 
๓.๑.๓ อัตราการจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 วิขาชีพ 
๔ .๒  ครูและบุ คลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้า ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
 

๔.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔.๒.๑ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ 
และทักษะในสอน การสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
๔.๓.๑ ครูและบุคลากรได้รับการยกย่อง มีความก้าวหน้า คนละ
ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๕.๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
๕.๒. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหาร 
๕.๓. โรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 

 

๕.๑.๑ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และ
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
๕.๑.๒ โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายและได้รับความช่วยเหลือ  

องค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๑.๓ โรงเรียนมีระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการ 

  ๕.๑.๔ โรงเรียน มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงได้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริการจัดกา รศึกษาที่
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้มีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 

  นโยบายด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
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  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ต ลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
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ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

๑. ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มี ๖ ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

๑ . ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดชึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด 

 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. “การต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
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ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเน้นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  

๒. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน 
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลและการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

๓. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น 
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรั บ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมสีุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย  รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
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ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ส่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้านอันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกับปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรม

ราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผล
ต่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ด้าน ๓๗ ประเด็น (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ 

๑. ด้านความม่ันคง  
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 

ของชาติ  
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  ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
  ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒. ด้านความสามารถในการแข่งขัน  
๖. การเกษตรสร้างมูลค่า 
๗. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๘. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

  ๙. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
  ๑๐. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๑๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๑๓. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๑๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  ๑๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  ๑๖ . การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างมูลค่าทางสังคมและ
ประเทศชาติ 
  ๑๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๑๘. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๑๙. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผุ้บริโภค 
๒๐. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 

  ๒๑. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
  ๒๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  ๒๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ๒๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๒๕. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๒๖. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๒๗. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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  ๒๘. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างยั่งยืน 
  ๒๙. พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๓๐. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๓๑. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
๓๒. การปรับสมดุลภาครัฐ 
๓๓. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

  ๓๔. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๓๕. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๓๖. การแก้ไขกฎหมาย 
  ๓๗. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
  

วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมา ด้านย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

๔. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก 
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ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๐ 
  
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือน าประเทศก้าวข้าวกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลง 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มี 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖-๑๔ ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : 
PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

๔. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ 



   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖5-2568)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

๕. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถานบัน
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถานบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
  ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้
  ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  ๖.๕ ระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั้ง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้า งความ
เชื่อมั่น และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 
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2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง

การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลั งสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่ เข้ าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  

   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skills) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงงาน  
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   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่   

     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
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7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกก าลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 

   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมอืปฏิบัติที่ทันสมัย 

 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
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การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
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อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล 
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

๒. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
      ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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      ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
               ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ด้านคุณภาพ 
     ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
     ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     ๓.๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในกาจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
     ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
     ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     ๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาท่ี 

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Technology)  
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นองค์กรมาตรฐาน มุ่งพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  พันธกิจ (Mission) 

๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย  
“ศาสตร์พระราชา” 
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๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มี 

คุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อ 

คุณภาพการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 
  เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม  
จริยธรรม และและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ  
มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๔. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับชีวิตวิถีใหม่ 
   

ค่านิยมองค์กร (Values) 
    “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
        (Students and Schools Come First : SSCF) 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

       ๓.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
       ๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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จุด เน้นการพัฒนาคุณ ภาพการศึ กษาของส านั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช  
๑. ด้านการบริการจัดการ 

๑.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษามีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา นโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ด าเนินการพัฒนาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย
ความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด) 
       ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะการคิด การปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด) 
       ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด) 
       ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
ในสังกัด) 
 ๒.  ด้านครู 

๒.๑ ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ (เป้าหมาย
ความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครู) 
       ๒.๒ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของคร)ู 
       ๒.๓ ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของคร)ู 
       ๒.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  (เป้าหมายความส าเร็จ : 
ร้อยละ ๑๐๐ ของคร)ู 
            ๒.๕ ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครู) 

๓.  ด้านผู้เรียน 
๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๓.๑.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (เป้าหมายความส าเร็จ : นักเรียนมี 
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ระดับผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน) 
       ๓.๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (เป้าหมาย
ความส าเร็จ : มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ) 
       ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้เรียน) 
       ๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            ๓.๒.๑ ผู้ เรียนมีวินัย สุจริต จิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ 
(เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน) 
             ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้เรียน) 

      ๓.๓ สมรรถนะของผู้เรียน 
            ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้
หลายภาษา (เป้าหมายความส าเร็จ : ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน) 
             ๓.๔ ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                พัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นเลิศ สู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (เป้าหมาย 
ความส าเร็จ : มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังให้รักสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวาม

ส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 
๑. ผู้เรียนเป็น
คนดี มีวินัย 
เคารพกฎหมาย
มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
ศาสตร์พระราชา
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่าง
เหมาะสม  

๑. วันวชิาการ 
๒. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓. พัฒนาคุณภาพงาน
ทะเบียนวัดผล 
๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
๕. ส่งเสริมความเป็น 
เลิศทางวิชาการ 
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๗. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมงาน
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๙. สวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 
 

๑. ร้อยละ 
๙๐ ของ
ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีวินัย 
เคารพ
กฎหมายมี
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์โดย
น าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงและ
ศาสตร์
พระราชาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่าง
เหมาะสม  

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนท่ี ๕ 
กลยทุธ์ วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้ำหมำยและโครงกำร 

โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค ์
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กลยุทธ์ที ่๒ การส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวาม

ส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 
๑. ผู้เรียนเป็น
คนเก่งมีความรู้
ความสามารถ 
มีทักษะชีวิตอัน
เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ 
และ การ
ประกอบอาชีพ 
 

๑. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
๒. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
๓. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
๔. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
๕. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
๖. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
๘. พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เรียนเป็น
คนเก่งมีความรู้
ความสามารถ 
มีทักษะชีวิตอัน
เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ
และ การ
ประกอบอาชีพ 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
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กลยุทธ์ที ่๓ การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ เป้าหมาย 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 
๑.นักเรียนที่มี
ความประสงค์
เข้าเรียนใน
ระดับ
มัธยมศึกษาท่ีที่
อยู่ในเขต
บริการทุกคน
ได้เข้าเรียน 
๒. อัตราการ
จบหลักสูตร
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนดของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
๖ เพ่ิมข้ึน 

๑. พัฒนาระบบงาน
กิจการนักเรียน 
๒. อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยา 
เสพติดในโรงเรียน 
๔. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๕. แข่งขันกีฬา 
๖. พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๗. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนที่มีความ
ประสงค์เข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาทีอ่ยู่
ในเขตบริการทุกคนได้
เข้าเรียน 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
อัตราการจบหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ เพ่ิมข้ึน 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 
๑. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  
วิชาชีพ 
 ๒. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
๓. ครูและ
บุคลากรได้รับ
การยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 
๔. เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกันใน
เครือข่ายต าบล
ขอนหาด 
  

๑. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
๒. ศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓. สรรหาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. นิเทศภายในเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
5. สานสัมพันธ์
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
การศึกษาต าบล
ขอนหาด 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  วิชาชีพ 
๒. ร้อยละ ๘๕ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
๓. ร้อยละ ๙๐ ครูและ
บุคลากรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ 
ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในเครือข่ายได้พบปะ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 
๑. โรงเรียนมี
การบริหาร
จัดการที่เข้มแข็ง 
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
๒. โรงเรียนมี
นวัตกรรมในการ
บริหาร 
๓. โรงเรียน
บริหารจัดการได้
มาตรฐาน 

 

๑. พัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยยึด
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. เผยแพร่เกียรติยศ
และประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
4. พัฒนางาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. สัมพันธ์ชุมชน 
6. พัฒนาอาคาร 
สถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม  
๗. พัฒนาส่งเสริม
สุขภาพ 
๘. พัฒนากลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

๑. โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง 
และได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาผ่านการ
รับรองจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๒. โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายและได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กร ชุมชน ผู้มี
ส่วนได้เสียและมีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๓.โรงเรียนมีระบบ
และรูปแบบในการ
บริหารจัดการ 
๔. โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 



   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖5-2568)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือตรวจสอบความส าคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ผ่านมุมมองด้านต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในเหตุผลเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จได้อย่างไร 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy  Map) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
ระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มีคณุภาพ 

ส่วนท่ี  ๖ 
แผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy  Map) 

คุณ
ภำ
พผ

ูเ้รีย
น 

พอเพียง/เหมำะสม ภำคีเครือข่ำย 

บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ มีควำมเป็นไทย 

หลกัสูตร
สถำนศึกษำ 

นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

กำรนิเทศภำยใน ส่งเสริมศกัยภำพ 

ครูมืออำชีพ นวตักรรมกำรบริหำร 

กร
ะบ

วน
กำ
รจ
ดัก

ำร
ศึก

ษำ
 

กำ
รพ

ฒัน
ำอ
งค
ก์ร

 
ทรั

พย
ำก
รแ
ละ

ภำ
คีเค

รือ
ข่ ำ
ย 

ทัว่ถึง/คุม้ค่ำ 
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เงื่อนไขสู่การปฏิบัต ิ

๑. การวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๒. ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและมองเห็นภาพความส าเร็จ 
๓. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. เน้นการด าเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
๕. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเป็นระยะ 

 
 

แนวทางในการบริหารกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 เพ่ื อให้ การด าเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์ เป็ นระบบต่อ เนื่ อ ง โดยสอดคล้องจากนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และโรงเรียนเครือข่าย จึงด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ และภารกิจ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การด าเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
๕. ก ากับติดตามการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลามี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
๖. จัดท าแผนการจ่ายงบประมาณ เฉพาะในส่วนที่โรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลามีประสิทธิภาพ  

คุ้มค่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโครงการ 
๗. ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
๘. ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนท่ี ๗ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนใน

กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ 
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การก ากับ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน 

โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามที่วางแผนร่วมกันดังนี้ 

หลักการ 
๑. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการด าเนินงานมา 

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
๒. การก ากับติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้และพัฒนา 

ปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีก าหนด 
๓. ยึดหลักการประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 

เป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมินเป็นส่วนประกอบควบคู่ไป
กับการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 

 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผลและน าข้อมูลที่ 
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและประเมินการเปลี่ยนแปลง  อันเป็นผลจากการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์และแผนงานเพ่ือใช้ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๓. เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 

แนวทางการก ากับ  ติดตามประเมินผล 
๑. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการวัดผล 

ประเมินผลเชิงคุณภาพ (balanced scorecard  
๒. ผู้รับผิดชอบแผนงาน  โครงการ  ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์   

เป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๓. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการอย่างน้อยปีละครั้ง 
๔. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเมื่อสิ้นการด าเนินงานตามแผน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ที่ ๙๒ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับก าจัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ดังนั้นให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้ด าเนินการ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ ได้จัดให้มีกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
       ในการนี้เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) ของ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นางสุวรรณี เกื้อสังข์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางฉลวย หนูผุด   กรรมการ 
  ๑.๔ นางกรองทิพย์ บัวผาย  กรรมการ 
  ๑.๕ นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 

๑.๖ นางภัทรา พงศาปาน   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาชี้แจง อ านวยความสะดวก และดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) 
ประกอบด้วย   

๒.๑ นางภัทรา พงศาปาน   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว  กรรมการ 
  ๒.๓ นางฉลวย หนูผุด   กรรมการ 
  ๒.๔ นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว  กรรมการ 
  ๒.๕ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์  กรรมการ 
  ๒.๖ นางกรองทิพย์ บัวผาย  กรรมการ 
  ๒.๗ นายชาตรี ชูช่วย   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย  กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์  กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอุษณี หนูแก้ว  กรรมการ 
๒.๑๒ นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  กรรมการ 
๒.๑๓ นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว  กรรมการ 
๒.๑๕ นายธนพัฒน์ สุขสม  กรรมการ 
๒.๑๖ นางวราทิพย์ ฤทธิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่     ๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
           ๓. น าเสนอ และขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
           ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย   

  ๓.๑ นางภัทรา พงศาปาน   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวธิดารัตน์  สวัสดิ์รักษา  กรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวธัญธิดา รัตนวิไลย    กรรมการ 

๓.๔ นางสาวคันธรส ปักศรีสิงห์  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการ 
๓.๖ นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ จัดท าเอกสารประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘)    
 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย   
  ๔.๑ นางวราทิพย์ ฤทธิชัย   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางสาวปิยวรรณ สีทับ  กรรมการ 
  ๔.๓ นายณัฐพงศ์ เสนขวัญแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมิน และประเมินผลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘)   
 

๕. คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๘) ประกอบด้วย   
  ๕.๑ นางภัทรา  พงศาปาน  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว  กรรมการ 

๕.๓ นางสาวมาลี จันทร์คง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และจัดท ารูปเล่ม  
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ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่าง 

เต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

          
                                                                                                                      (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


