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คำนำ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2565  -  2568  ซ่ึงทางคณะกรรมการของ

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมจัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในระยะเวลา  

4 ป  เปนความพยายามของสถานศึกษาโดยความรวมมือของคณะครู  และบุคคลากรในโรงเรียนซ่ึงไดมี

การประชุมและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ศึกษา

สถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดทิศทางของสถานศึกษา  โดยกำหนดกลยุทธท่ีเชื่อมโยงและ

สอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐาน

การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค

และกลยุทธท่ีกำหนดไวตามบริบทและเปาหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาฉบับนี้  ซ่ึงประกอบไปดวยผูบริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ

สถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง  นักเรียน ท่ีมีสวนรวมจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุลวงไป

ดวยดี   

 

        

       (นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร) 

      ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ปการศึกษา  2564  -  2568  ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย  ไดแก  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูบริหาร  คณะครู  ตลอดจนนักเรียน  และเห็นวามีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนตอไป 

 

 

 

      (นายปรีชา  กองทรัพย) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
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สวนที่  1  บทนำ 
 

ประวัติความเปนมา 

 

  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีเกิดจากความรวมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม 
(อำเภอโพทะเล  ในขณะนั้น) พรอมดวยไทยอาสาปองกันชาติรุน ๔ ไดรวมแรงรวมใจกันสรางอาคารเรียน
ชั่วคราวข้ึน ๑ หลัง  จำนวน ๒ หองเรียนโดยจัดใหมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๒๗ มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน ๖๖ คน  และมีครู-อาจารย จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน  มาทำ
การสอน และรักษาการครูใหญโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม    
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา  จึงไดบรรจุครู-อาจารยมาประจำการ
จำนวน ๕ อัตรา และใหงบประมาณ ในการกอสราง ดังนี้  

ปการศึกษา  ๒๕๒๗ ไดรับงบประมาณกอสราง อาคารฝกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลงั  
บานพักครู ๑ หลัง  บานพักภารโรง ๑ หลัง  หองน้ำหองสวมขนาด ๖ ท่ีนั่ง ๑ หลัง 

ปการศึกษา ๒๕๒๘ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน ๑๐๘ ล  จำนวน ๑ หลัง  
ปการศึกษา ๒๕๓๖ ไดรับงบประมาณกอสราง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง 
ปการศึกษา ๒๕๓๗ ไดรับงบประมาณกอสรางหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพัก

นักเรียนขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง  
ปการศึกษา ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงป ๒๙) จำนวน ๑ 

หลัง  
ปการศึกษา ๒๕๔๔ ไดรับงบประมาณกอสรางหอประชุม ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑ หลัง 
ปการศึกษา ๒๕๔๕ ไดรับงบประมาณ กอสรางหองน้ำหองสวม ๖ ท่ี จำนวน ๑ หลัง 
โดยเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และในปการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  ปการศึกษา ๒๕๓๘ เปดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ปจจุบันเปด
ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๙ หองเรียน  

ปการศึกษา  2561  ปจจุบันไดเปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 1.  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยูหมูท่ี 258  หมู  7 ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนา

ราง จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรับอนุมัติใหเปดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  

ในปการศึกษา  2527 และทำการเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6   

ในปการศึกษา 2537 

มีเนื้อท่ี ๓๘  ไร  ๒ งาน ๕๘   ตารางวา  กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๗  เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนตาม

ความตองการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พรอมดวยผูใหญบานทุกหมูบาน ได

พรอมใจกันจัดหาท่ีดิน ซ่ึงไดรับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร   กองสินแกว  

ชาวบานหมูท่ี ๗ ไดรวมกันบริจาคท่ีดินใหสรางโรงเรียน    

 ในปจจุบันโรงเรียนโพธิ ์ไทรงามวิทยาคม มีนางสาวจิร ัฐ ิติกาล  บุญอินทร เปนผู บริหาร  

ตำแหนงผูอำนวยการ  มีนักเรียน  160  คน  บุคลากรโรงเรยีนจำนวนท้ังหมด   คน ผูบริหารสถานศึกษา 

1  คน  ขาราชการครู 12  คน  พนักงานราชการ  1 คน ครูอัตราจาง  2  คน   เจาหนาท่ีธุรการ -  คน 
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อาณาเขตติดตอ 
 

ทิศเหนือ  ติดกับ  อำเภอโพธิ์ประทับชาง    จังหวัดพิจิตร 
ทิศใต   ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 
 

พ้ืนท่ี 
 มีเนื้อท่ี ๓๘  ไร  ๒ งาน ๕๘   ตารางวา  กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๗  เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนตาม

ความตองการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พรอมดวยผูใหญบานทุกหมูบาน ได
พรอมใจกันจัดหาท่ีดิน ซ่ึงไดรับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร   กองสินแกว  
ชาวบานหมูท่ี ๗ ไดรวมกันบริจาคท่ีดินใหสรางโรงเรียน    
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 2.  จำนวนนักเรียน 

     (ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖5) 
 

 
จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 11 13 24 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 8 17 25 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 15 19 34 
รวมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 34 49 83 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 24 13 37 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 9 11 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 9 11 20 

รวมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 42 35 77 

รวมนักเรียนท้ังหมด 76 84 160 

 

 3.  บุคลากร 

รายการ เพศ รวม ระดับการศึกษา คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผูชวย 

ชาย หญิง 
ต่ำกวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา 
ป.ตร ี

ผูอำนวยการ 1 - 1 - - 1 1 - - - 
ครูประจำการ 3 8 11 - 5 6 2 3 5 1 
ครูอัตราจาง - 2 2 - 2 - - - - - 
ลูกจางประจำ - - - - - - - - - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - - - - - - - - - 

รวม 4 10 14 - 7 7 3 3 5 1 
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 4.  อาคารเรียน อาคารประกอบ 

ท่ี อาคาร จำนวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 3 
2 โรงฝกงาน  1 
3 หอประชุม 1 
4 บานพักครู 4 
5 บานพักนักเรยีน  หอนอน 1 
6 สวม 3 
7 สนามกีฬา 1 

 
 5.  สนามกีฬา 

  จำนวน  2  สนาม  ประกอบดวย  สนามฟุตบอล  และสนามเซปกตะกรอ 

 6.  สภาพชุมชน 

1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ท่ีตั้ง 

         ตำบลโพธิ์ไทรงามตั้งอยูในอำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร   
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 ทิศเหนือ   ติดกับ  ตำบลหวยแกว  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

 ทิศใต      ติดกับ  ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

 ทิศตะวันออก   ติดกับ  ตำบลทายน้ำ  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

 ทิศตะวันตก   ติดกับ  ตำบลหนองตางู  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 

1.2 เนื้อท่ี 

มีเนื้อท่ี  ประมาณ 73.04 ตารางกิโลเมตร 

พ้ืนท่ีท้ังหมดจำนวน 45,648  ไร เปนท่ีดินสำหรับทำการเกษตร 40,743  ไร  

1.3 ภูมิประเทศ 

  ตำบลโพธิ์ไทรงามสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีดอน  คิดเปนรอยละ  42.33 

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  พ้ืนท่ีราบท่ัวไป  คิดเปนรอยละ  36.46  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และพ้ืนท่ีลุม  คิดเปนรอย

ละ  21.21  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  ไมมีภูเขา  สภาพอากาศรอน  มีลำคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย  

สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  ลักษณะทางภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว 

1.4 จำนวนหมูบาน 6 หมูบาน 

   9   หมูบาน  ดังนี้ 

หมูบาน จำนวนประชากร รวม จำนวนครวัเรือน 
ชาย หญิง 

หมูท่ี  1  บานโพธิ์ไทรงาม 
หมูท่ี  2  บานทุงกระท่ัง 
หมูท่ี  3  บานทุงทอง 
หมูท่ี  4  บานบึงลีเหนือ 
หมูท่ี  5  บานคลองสะแวด 
หมูท่ี  6  บานวังกระสูบ 
หมูท่ี  7  บานหนองเคาแรว 
หมูท่ี  8  บานบึงลีใต 
หมูท่ี  9  บานโพธิ์ไทรงามพัฒนา 

263 
172 
260 
332 
71 

237 
208 
211 
233 

305 
351 
532 
667 
132 
486 
448 
431 
462 

568 
351 
532 
667 
132 
486 
448 
431 
462 

253 
120 
205 
456 
60 

157 
212 
186 
142 

1.5 ทองถิ่นอ่ืนในตำบล 

-   จำนวนเทศบาล   -    แหง-   จำนวนสุขาภิบาล  -  แหง 

1.6 ประชากร 

ประชาการจำนวน  4,077   คน   
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ชาย  จำนวน  1,987  คน  คิดเปนรอยละ  48.74 

หญิง  จำนวน  2,090  คน  คิดเปนรอยละ  51.26   

จำนวนครัวเรือนท้ังหมด  1,791  ครัวเรือน  ความหนาแนนเฉลี่ย  55.82  คน

ประชากร  70 คน / ตารางกิโลเม 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ 

ในตำบลโพธิ์ไทรงามประกอบอาชีพหลัก  4  ชนิด  คือ  ทำนา  ทำไร  พืชสวน 

และปศุสัตวประชากรชาย   1,840 คน ประชากรหญิง  1,9 

                    2.2 หนวยธุรกิจในตำบลโพธิ์ไทรงาม 

  3. สภาพทางสังคม 

  3.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา           3    แหง 

    3.1.1  โรงเรียนบานศรีศรัทธามิตรภาพท่ี  176 

    3.1.2  โรงเรียนบานทุงทอง 

    3.1.3  โรงเรียนบานบึงลี 

  3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

-  วัด/สำนักสงฆ           10      แหง 

- วัดโพธิ์ไทรงาม 

- วัดสี่แยกธรรมเวท 

- วัดญาณวโร  สาขา  9 

- วัดบึงล ี

-  วัดบึงปริง 

-  วัดทุงทอง 

-  วัดวังกระสูบ     

-  วัดใหมมงคลทุงกระท่ัง  

-  วัดบานหนองหวายเจริญธรรม 

-  สำนักสงฆปาบูรพาธรรม  -         แหง 

3.3 สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  สถานีตำรวจ      1     แหง 

3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - องคการบริหารสวนตำบลโพธิ์ไทรงาม 
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3.6 หนวยงานราชการอ่ืนๆ 

 - ท่ีทำการฝายยางจังหวัดพิจิตรตั้งอยูหมูท่ี 2 บานมาบชุมแสง 

4. การบริการพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคม 

-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  117   

 -  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1067 

 -  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1073 

 

4.2 การโทรคมนาคม 

-  ท่ีทำการไปรษณียโทรเลข            -    แหง 

-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ              -     แหง  ระบุ 

4.3 การไฟฟา 

-   

4.4 แหลงน้ำธรรมชาติ 

-  ลำน้ำ,ลำหวย         1             สาย 

-  คลองวังกระสูบ 

4.5 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

  7.  การประกอบอาชีพ 

   ผูปกครอบสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ  80  มีบาง

สวนประกอบอาชีพคาขาย  รอยละ  10  และสวนท่ีเหลือคืออาชีพรับจางท่ัวไปรอยละ  10 

  8.  การนับถือศาสนา 

   ผูปกครองและนักเรียนนับถือศาสนาพุทธรอยเปอรเซ็นต 

  9.  ฐานทางเศรษฐกิจ  (ของผูปกครองนักเรียน) 

   ผูปกครองนักเรียนรายไดเฉลี่ย  50,000 บาท / ครอบครัว / ป 

  10.  ความสัมพันธกับชุมชน 

   โรงเรียนไดสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

สถานศึกษาโดยขอความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วัด  ผูนำชุมชน  และองคกร

ตางๆ  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
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 11.  แหลงเรียนรู 

   ตารางแหลงเรียนรูภายใน  และภายนอกโรงเรียน  ดังนี้ 

 
แหลงเรียนรูภายใน 

 

 
แหลงเรียนรูภายนอก 

  อาคารเรียนตาง 
  หองสมุด 
  หอง ICT 
  หองปฏิบัติการทางภาษา 
  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
  หองโสตทัศนศึกษา 
  หองคอมพิวเตอร 
  หองประชุม 
  หองทูบีนัมเบอรวัน 
  หองสังคมและศาสนา 
  หองศิลปะ 
  หองการงานอาชีพ 
  หองสหกรณโรงเรียน 
  สนามกีฬา 
  โรงยิม 
  สวยกลวยน้ำวา 
  สวนมะมวงหาว 
  บอปลา 
  ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ธนาคารโรงเรียน 
 

  อางเก็บน้ำบึงนาราง 
  สวนมะมวงหาวกำนันตำบลโพธิ์ไทรงาม 
  ศูนยชัยพัฒนาอำเภอบางมูลนาก 
  ตลาดสดตำบลโพธิ์ไทรงาม 
  กลุมการเรียนรูการทอผาบานหวยแกว 
อำเภอบึงนาราง 
  กลุมทอเสื่อบานหวยแกว อำเภอบึงนางราง 
  วัดโพธิ์ไทรงาม 
  วัดวังกระสูบ 
  วัดบึงนาราง 
  วัดบึงปง 
  วัดบึงลึ 
  วัดหวยแกว 
  โรงเรียนตางๆ  ในอำเภอบึงนาราง 
  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
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ภารกิจของสถานศึกษา 

 1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร  

 2.  จัดตั้งงบประมาณ  และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

 3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และ

ความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

 4.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสงเสริม 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

อยางตอเนื่อง 

 5.  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 6.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด 

 7.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน

จาก ทรัพยสินของสถานศึกษา 

 8.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา จากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาสำนักงานเขตมัธยมพิจิตร 

 9.  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนใน

ชุมชน และ ทองถ่ิน 

 10.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและตามท่ี

กฎหมายอ่ืน กำหนด  
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ผลงานดีเดน ปการศึกษา 2565 
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สวนที่  2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 

1.  สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 

 

 สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  จาก  4  ปจจัย  คือ   

 1.1  ปจจัยดานสังคม และวัฒนธรรม  ท่ีตั้งของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยูใกลกับตลาด

สดท่ีพ่ึงเกิดข้ึนไดเปนเวลา  1  ป  เริ่มกลายเปนชุมชนแหงการคาขาย  สภาพทางกายภาพเปนชุมชนท่ีอยู

กันเปนหมูบาน  โรงเรียนอยูติดถนนหมายเลข  117 ซึ่งเปนถนนที่อยูระหวางจังหวัดนครสวรรค และ

พิษณุโลก  เปนใจกลางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดเพชรบูรณ  ได  ติดตอกับ  4 

จังหวัด  แนวโนมของประชากรท่ีจะตองไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีบริการ  มีจำนวนลดนอยลง  

เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก  และคานิยมของผูปกครอง  ในการสงเด็กเขาไปในโรงเรียนยอดนิยม

ภายในอำเภอเมือง และอำเภอใกลเคียง  ผูนำชุมชน  หนวยงานราชการตางๆ  มีสวนสำคัญในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน  อาชีพของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพทำนารอยละ  80  อีกรอยละ  10  อาชีพ

คาขาย  อีกรอยละ  10  อาชีพรับจางทั่วไป  ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการจัดการศึกษา  คือ  ผูปกครอง

หยารางรอยละ  60  ของสถานศึกษา  นักเรียนอยูกับแม  หรือพอ หรือปู ยา ตา ยาย หรือลุง ปา  ฝาย

เดียว  และผูปกครองบางสวนตองเดินทางไปทำงานตางสถานที่เนื่องจากการขาดแคลนดานปจจัยในการ

ดำเนินชีวิต  ปญหาดังกลาวทำใหนักเรียน  ขาดแรงจูงใจในการเรียน  เรียนไมตอเนื่อง  สงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตลอดจนปญหาดานสังคมที่ทำใหนักเรียนอยูในภาวะเสี่ยง  เชน  ดื่มสุรา  เที่ยว

กลางคืน  ปญหายาเสพติด  ปญหาติดเกม  ปญหาติดการพนัน  หรือแมแตปญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียน

ตองชวยงานผูปกครอง หรือไปรับจางทำงาน  ทำใหตองหยุดเรียนเพ่ือไปหาเงินสำหรับเปนคาครองชีพของ

ตนเอง 

 1.2  ปจจัยดานเทคโนโลยี  การกระจายเครือขายของเทคโนโลยีมีมากข้ึน  ภายในโรงเรียน  ใน

ชุมชน  ทำใหการติดตอสื่อสารเปนไปโดยงาย  สามารถติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา  นักเรียนสามารถ

เขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดงาย  นักเรียนรอยละ  98  ของโรงเรียนทุกคนมีโทรศัพทมือถือไวสำหรับ

ติดตอสื่อสาร  สามารถทำใหนักเรียนสามารถใชอุปกรณสื่อสารสำหรับชวยสงเสริมดานการเรียนรู  แต

ปจจัยดานเทคโนโลยีมีท้ังประโยชนและโทษ  โทษท่ีเกิดข้ึนท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ  นักเรียนไมมีกำหนดใน

การใชมือถือของตนเอง  โดยจากการสัมภาษณพบวานักเรียนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือในการทำกิจกรรม

คอยขางดึก  ทำใหนักเรียนมาโรงเรียนสาย  และยังหลับขณะเรียน  เพราะการพักผอนไมเพียงพอ 

 1.3  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ภาวะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางเศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดของ

ผูปกครองและประชากรกลุมเปาหมาย  ผูเรียน  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายไดของ

ผูปกครองจึงมาเปนครั้ง  เชน  2 ครั้งตอป  ตามฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต  ในระหวางการรอผลผลิต  
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นักเรียนจึงมีการออกไปทำงานรับจาง  หรือการใชจายท่ีประหยัดเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตและสามารถ

เดินทางมาโรงเรียนได 

 1.4  ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย  เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสตอการดำเนินงานของ 

โรงเรียนเปนอยางมากเพราะ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 

2545  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 ทำใหครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลายมาก ข้ึน  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนใน

ดานตางๆจากองคกรสวน ทองถ่ินและชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสงผลให

เกิดการพัฒนาและเพ่ิม ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  สวนอุปสรรคในการดำเนินงานตาม

ภารกิจ  คือ  ความไมตอเนื่องของ นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร

จัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาท่ียัง ไมแลวเสร็จ              

 ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย  4  ดาน  ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  มีปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาเปนอุปสรรค  กลาวคือ  มีความพรอมสำหรับ

การจัดการศึกษา  โดยการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน  แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบาง  ทางดานสังคม และวัฒนธรรม  

เทคโนโลย ี ทำใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย 

 

2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา       

 สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  พิจารณาจากจุดแขง และ

จุดออน  จาก  6 ปจจัย  ดังนี้ 

 2.1 ปจจัยทางดานโครงสรางและนโยบาย  เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  โรงเรียนโพธิ์

ไทรงามวิทยาคม  มีการบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  เปาหมาย  และภารกิจท่ีชัดเจน  ทำให

บุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  เนนการทำงานเปนหมูคณะ  ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  สราง

ขวัญและกำลังใจลดการขัดแยง  ทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  แตยังมีจุดออนอยูในบางเรื่องของ

การปฏิบัติตามนโยบายบางสวน  ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  เนื่องจากครูมีจำนวนจำกัด  แตก็

ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดจนตองปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  ไมเก่ียวกับการ

เรียนการสอนควบคูไปดวย 

 2.2  ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ  ถือวา  เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  

คุณภาพของผูเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน  นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ีนาพงพอใจ  อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียน

ในระดับสูงข้ึน  ผูปกครองพึงพอใจ  รวมไปถึงการใหบริการดานปริมาณ  ถือวา  เปนจุดแข็ง  เนื่องจาก

สามารถใหบริการไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบริการ  และประชากรกลุมเปาหมาย  จุดออนอยูท่ีจำนวน

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการมีนอย  เนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลง  และการนิยมโรงเรียนขนาดใหญ 
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 2.3  ปจจัยดานบุคลากร  เปนปจจัยท่ีเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน เนื่องจากมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีตรงกับสายงาน  และมีความสามารถในหลากหลายดาน  สามารถพัฒนาผูเรียนใหสามารถ

แขงขันไดและมีผลการแขงขันชนะเลิศในประเภทตางๆ  และจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายและ

ทันสมัยเขากับยุคการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษท่ี  21 

 2.4  ปจจัยดานการเงิน  เปนปจจัยท่ีมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง  กลาวคือ  งบประมาณสวนใหญ

ใชไปกับคาสาธารณูปโภคคาไฟท่ีเกิดจากการใชเครื่องสูบน้ำข้ึนมาใช คาน้ำมันรถรับสงนักเรียน  คา

น้ำมันเครื่องตัดหญา  และคาน้ำมันในการเดินทางไปราชการของผูอำนวยการสถานศึกษา และคณะครู 

บุคลากรทางการศึกษา   

 2.5  ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  เปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง  คือ  จากการสำรวจวัสดุสื่อและ

อุปกรณสำหรับการจัดการเรียนการสอนของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ครูผูสอนยังขาดเครื่องฉาย

ภาพเพ่ือความสะดวกสบายและสามารถใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยูบนอินเทอรเน็ตไดไมครบทุกกลุม

สาระการเรียนรูขาดเครื่องฉายภาพขนาดใหญท่ีมีความเพียงพอตอผูเรียน  ซ่ึงระบบเครือขายมีความ

เพียงพอสำหรับหองท่ีจัดการเรียนรู  แตยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องฉายภาพท่ีทันสมัยและขนาด

ใหญเพียงพอตอการจัดการเรียนรู 

 2.6  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  คือ    โรงเรียนมีการมอบอำนาจ

และ หนาท่ีทำใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการประกอบการ

บริหารงานท้ังระยะสั้น และระยะยาว  ทำใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมใน การวางแผนการจัดการศึกษาทุกข้ันตอน    

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  ตามปจจัยท้ัง  6  ขางตน  สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม

วิทยาคม  มีจุดแข็งมากกวา  จุดออน  กลาวคือ  คุณภาพของนักเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการ

ใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ี

นาพึงพอใจ  อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  ผูปกครองพึงพอใจ  มีการบริหาร

และปฏิบัติงานอยางเปนระบบบุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน  การบริหารงบประมาณตรงตามความ

ตองการของการจัดการศึกษา  แตยังขาดความพรอมดานสื่อและอุปกรณ  ในการจัดการเรียนการสอนท่ียัง

ไมพอเพียง 

 

3.  การประเมินสถานภาพของโรงเรยีนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

   จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ที่ได

นำเสนอไปเบื้องตนแลวนั้น  กลาวโดยสรุปวา  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย  4  

ดาน  ดังกลาวขางตน  สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  มีปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาเปนอุปสรรค  

กลาวคือ  มีความพรอมสำหรับการจัดการศึกษา  โดยการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  สามารถ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน  แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบาง  
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ทางดานสังคม และวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  ทำใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย  การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  ตามปจจัยท้ัง  6  ขางตน  สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  มีจุด

แข็งมากกวา  จุดออน  กลาวคือ  คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมี

คุณภาพตามาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ  อัตรา

การสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  ผูปกครองพึงพอใจ  มีการบริหารและปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบบุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน  การบริหารงบประมาณตรงตามความตองการของการจัด

การศึกษา  แตยังขาดความพรอมดานสื่อและอุปกรณ  ในการจัดการเรียนการสอนท่ียังไมพอเพียง 

 

4.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ SWOT  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

จุดแข็ง จุดออน 
- สถานศึกษาอยูใกลถนนสาย 117  
การคมนาคมสะดวก 
- สถานศึกษาอยูใกลตลาดสดประจำ
อำเภอบึงนาราง 
- สถานศึกษามีบุคลากรครู และ
ผูอำนวยการท่ีมีความรู  ความสามารถ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ ดี เปนไปตามเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
-  คณะกรรมการสถานศึกษาม่ีสวน
รวมในการวางแผนการจัดการศึกษา 
 

-  อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนอยูในเกณฑต่ำ 
-  การไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ิน และชุมชน  และการ
เขาถึงของชุมชนยังอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
-  ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี  การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  นักเรียนยังขาดการกลั่นกรอง  การเลนเกมออนไลน
ของผูเรียน และการใชโทรศัพทในสถานศึกษา 
-  อาคารสถานท่ียังขาดซ่ึงงบประมาณในการซอม ปรับปรุง 
ใหใชงานไดในสภาพดี 
-  มีนกพิราบจำนวนมาก  อาศัยและทำใหสภาพแวดลอมใน
การเรียนมีกลิ่นเหม็น และมีเศษข้ีนกสรางความสกปรกใหกับ
อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
-  งบประมาณท่ีไดรับตองจัดสรร ใหกับคาสาธารณูปโภคคา
ไฟ  คาน้ำมันรถรับสงนักเรียน และสนับสนุนน้ำมันรถรับสง
สำหรับนักเรียนในการเดนิทางมาโรงเรียน  คาปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานท่ี 

โอกาส อุปสรรค 
-  ครูมีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยี  สามารถจัดการเรียนการ
สอนไดเต็มศักยภาพ และพัฒนาผูเรียน
ในหลากหลายรูปแบบ 
-  คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
พรอมสำหรับการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 

-ผูปกครองมีการยายถ่ินฐานการทำงาน  ครอบครัวอยาราง 
ทำใหนักเรียนอาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยาย  
-การท่ีครูตองไปอบรมเพ่ือรับนโยบายบอยครั้งทำใหตองท้ิง
หองเรียน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูมีจำนวนจำกัด 
-ขาดการรวมกับชุมชน ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
และพึงพาอาศัยกันอยางเต็มศักยภาพ 
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สวนที่  3  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  การบริหารจัดการศึกษา 

ฝายบริหารโรงเรียน  ปการศึกษา  2565 

 ผูบริหารโรงเรียน  ดร.จิรฐัิติกาล  บุญอินทร  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม

วิทยาคม    ไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  ดังนี้ 

 1.  นางธมนวรรณ  ประสาร  หัวหนาบริหารงานวิชาการ 

 2.  นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ  หัวหนาบริหารงานงบประมาณ 

 3.  นางสาววิรยา  รักษบุญ  หัวหนาบริหารงานบุคคล 

 4.  นายชลชรัส  นุกอง บุญเพ่ิม  หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป    
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ 

 



 หนา  23 
 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา  24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา  25 
 

 

 

 

 



 หนา  26 
 

 

2.  อุดมการณของการจัดการศึกษา 

 อุดมการณของการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเปนการจัดการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีความรู  มี

คุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคม

อาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือ เปนรากฐาน ท่ีพอเพียงสำหรับการใฝเรียน ใฝรูตลอดชีวิต มีทักษะใน

การท างานอาชีพท่ีสุจริต ตลอดจนการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวนตนและครอบครัว และเพ่ือสรางเปน

รากฐานท่ีแข็งแกรงสำหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปน สังคม แหงการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ี

ยั่งยืนในอนาคต 

 หลักสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ดังนี้ 

  1.  หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม  เปนผูท่ีมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรู มีทักษะใน

การแสวงหาความรู ท่ีพอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและ ชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย  

2.  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและ

ประเทศชาติ มี ความรูและทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงม่ัน ขยัน ซ่ือสัตย 

ประหยัด อดทน มีลักษณะ นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคมไทยและสังคมโลก             

3.  หลักแหงความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม

นอยกวา 12 ป อยางท่ัวถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนชั้นหรือความ แตกตาง 

ทางสังคมวัฒนธรรม  

4.  หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหารและ

การจัด การศึกษา รวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรี 

และตอบสนอง ความตองการทองถ่ิน   

5.  หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตอง สอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 

พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 

และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 
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3.  ประกาศคาเปาหมาย 

 
มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ด ี
(3) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
(3) 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี
(3) 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผูเรียน 
 จำนวน  10  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
1.1  ประเด็นการพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จำนวน  6  ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1.1  ผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  เปนไป
ตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

 1)  นักเรียนรอยละ  60  มีความสามารถในการอาน  การเขียนภาษาไทย  อยูใน
ระดับดี  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
2)  นักเรียนรอยละ  60  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ดาน
ความสามารถในการสื่อสาร  ในระดับดี 
3)  นักเรียนรอยละ  60  มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  การนำเสนอ
ผลงาน  ในระดับผานตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4)  นักเรียนรอยละ  60  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได  ในระดับดีข้ึน
ไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
5)  นักเรียนรอยละ  60  มีความสามารถในการคิดคำนวณ  ในระดับดีข้ึนไป  ตาม
เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
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1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.2  ผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 
 นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ  3  ข้ึนไป 

นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ  3  ข้ึนไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ  3  ข้ึน
ไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ระดับ  3  ข้ึนไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ  3  ข้ึนไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ  
3  ข้ึนไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ  3  ข้ึนไป 
นักเรียนรอยละ  50  มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ  3  
ข้ึนไป 
 

1.1.3  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแกปญหาได 
 
 1) นักเรียนรอยละ  70  ผานเกณฑการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห อยูในระดับดี 

2)  นักเรียนรอยละ 70  ผานเกณฑการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA  ในระดับพอใช  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
3)  นักเรียนรอยละ  70  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ดาน
ความสามารถในการคิด  ในระดับดี 
 

1.1.4 ผูเรียนมีความรู  และทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม 
 
 1)  นักเรียนรอยละ  70  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม  ในระดับ

ดีข้ึนไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
2)  นักเรียนรอยละ  70  มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ  และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด  ข้ันตอนการทำงาน  และปญหาอุปสรรคของการทำงานได 
3)  นักเรยีนรอยละ  70  สามารถสรางนวัตกรรม 
4)  นักเรยีนรอยละ  60  สามารถสรางนวัตกรรม  และนำนวัตกรรมไปใช  และมีการ
เผยแพร 
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1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 
1.1.5  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยางเหมาะสม  ปลอดภัย 
 
 1)  นักเรียนรอย  70  มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต  สรุป

ความรูไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได 
2)  นักเรียนรอยละ  70  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในระดับดี 
3)  นักเรียนรอยละ  70  มีทักษะดาน  Digital Literacy  ในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
 

1.1.6  ผูเรียนมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
 1)  นักเรียนรอยละ  70  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ใน

ระดับดีตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
2)  นักเรียนรอยละ  70  มี  Portfolio  เพ่ือการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
3)  นักเรียนรอยละ  70  ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  และ  6  มีความพรอมท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4)  นักเรียนรอยละ  70  ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  และ  6  มีความพรอมในการ
ทำงานและประกอบอาชีพในระดับดี  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
 

 

1.2  ประเด็นการพิจารณาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  จำนวน  4 ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ  ดี (3) 
 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 1.2.1  ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 1)  นักเรียนรอยละ  70  ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับดี 

2)  นักเรียนรอยละ  70  มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย มีวินัย  มีจิตอาสา  และมี
ภาวะผูนำในระดับดีตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
3)  นักเรียนรอยละ  70  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  และเปนแบบอยางไดในระดับ
ดี  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน  เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
 1)  นักเรียนรอยละ  70  รวมกิจกรรมตามประเพณี  วันสำคัญ  และทองถ่ิน 

2)  นักเรียนรอยละ  70  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   
3)  นักเรยีนรอยละ  70  ยดึม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข  มีการรวมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในกิจกรรมประชาธิปไตยของ
โรงเรียน 
4)  นักเรียนรอยละ  70  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก และภูมิใจในความเปน
ไทย 
5)  นักเรียนรอยละ  70  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคามรักและภูมิในประเพณี
วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
 

1.2.3  ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 1)  นักเรียนรอยละ  70  อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม

และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง   
2)  นักเรียนรอยละ  70  มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกตอง  และเปน
พลเมืองท่ีดีของชาติ  และเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.2.4ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
  1)  นักเรียนรอยละ  70  มีน้ำหนัก  สวนสูง  และพัฒนาการทางรางกายเติบโตตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ในระดับผาน 
2)  นักเรียนรอยละ  70  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา  
3)  นักเรียนรอยละ  70  มีสุขภาพแข็งแรง  แตงกายสะอาดเรียบรอย  เครื่องใช
สวนตัวสะอาด  และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  10 ประการ  ในระดับ  ผาน  ตาม
เกณฑประเมินของสถานศึกษา 
4)  นักเรียนรอยละ  70  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งมอมเมาปญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาท  และอบายมุขทุกชนิด  ในระดับมาก  
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
5)  นักเรียนรอยละ  70  มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  ในระดับดี  ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
6)  นักเรียนรอยละ  70  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดี  ตามเกณฑประเมินของสถานศึกษา 
7)  นักเรียนรอยละ  70  ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ดาน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ในระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จำนวน  6  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
 

2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 เปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 

สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัต ิ
 1)  สถานศึกษามีเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  เปนไปไดในการปฏิบัติ   
2)  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได 
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 1)  สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสม  ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  พัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 

2.3  ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 
 
 1)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพปละ  1  

ครั้ง 
2)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถตรวจสอบได 
 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง 

2)  ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ  ผูประสาน  และครูในระดับชั้นมีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทำงานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ  10  ครั้ง 
 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 1)  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จำนวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการจัดการเรียนรูไดมาตรฐาน 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  1)  สถานศึกษามีการพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการ  และการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จำนวน  5  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
 

3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ 

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ สามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได   
 1)  ครูรอยละ  60  ของกลุมสาระการเรียนรู  จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และให

ผูเรียนปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา  
2)  ครูรอยละ   60  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
3)  ครูรอยละ  60  มีการเผยแพรนวัตกรรมในการเรียนรูแบบ Active Learning 
 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 1)  ครูรอยละ  60  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใชสื่อการสอนท่ีหลากหลาย 

๒)  ครูรอยละ  60  ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  ใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  ภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  เอ้ือตอการเรียนรูให
ผูเรียนปฏิบัติจริง 
 

3.3  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ นำผล
มาพัฒนาผูเรียน 
 1)  ครูรอยละ  60  มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และใหขอมูล

ยอนกลับนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
2)  ครูรอยละ  60  มีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของการ
เรียนรู 
 

3.4  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
 1)  ครูรอยละ  60  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ  เชิงบวก  สงผล

ใหนักเรียนรักการเรียนรู 
 

3.5  มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
  1)  ครูรอยละ  60  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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สวนที่  4   

นโยบาย  แผนงาน  กลยทุธการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – 

๒๕80) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

เปาหมาย 

๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดับ   ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน

ศูนยกลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศท่ี

ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ เขมแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุน 

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที ่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที ่อยู อาศัย  

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

๒. ความม่ังคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง  ความ

เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแชงชันสูง สามารถสรางรายได ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สราง

ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคาการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใบระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ

การคาอยาง    มีพลัง 
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๒.๓ ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน

ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. ความย่ังยืน 

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่อง 

ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซ่ึง

เปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึนคนมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม      มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

 

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ไดมอบนโยบาย และยุทธศาสตรใน

การปฏิบัติงานใหกับผูบริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานในกำกับเพื่อเปนแนวทางใน

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหใหเกิดความเชื่อมั่น และสรางความมั่นใจใหกับสังคมโดยมอบหลักการทำงาน 

นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน ดังตอไปนี ้

๑. หลักการทำงาน “สรางความเชื ่อมั่น และความไววางใจใหกับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต

หลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ ตรวจสอบจาก

ภาคสวนตาง ๆ  

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ ตามภารกิจของ

ตนดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาต ิ

U (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และ

ประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทำใหผูเรียน มีวิธีคิดและ

ทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษท่ี ๒๑ ควบคูไปกับสำนึกและความเขาใจในความเปนไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพรอมดานเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสราง (Infrastructure) ไดแก สิ่งจำเปน

และสิ่งอำนวยความสะดวกดานการศึกษา เพื่อลดความเหลื ่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและในเชิงการเรียนรู 

(Learning) ไดแก แหลงขอมูล แหลงเรียนรูรูปแบบตาง  ๆท่ีทันสมัยชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอม ซ่ึงคุณลักษณะอัน

พึงประสงคทุกประการ 
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๒. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง ๑๒ ขอ ดังนี้ 

ขอ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทย 

ขอ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ทั้งดานการ

จัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอ

ผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

ขอ ๓ การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) 

และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวย

ดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวาง

ผานระบบออนไลน     และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

และการจัดการศึกษา 

ขอ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชจังหวัดเปน

ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุง เพื่อกำหนดใหมีระบบบริหารและการ

จัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปน

อิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

ขอ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู     

และทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล

การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการ

ศึกษาไดอยางเหมาะสม 

ขอ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม และสราง

โอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง

การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

ขอ ๗ การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ      

เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ

การอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี

สามารถอางอิงอาเซียนได 

ขอ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา รางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย
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ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปน

กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ  

ขอ ๙ การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผู จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสวนชวย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได  

ขอ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน

การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน

การจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล  

ขอ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ  

ขอ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต

และการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบัน          

ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ ตอ

การเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง  ๆ(Resilience) รวมถึงปญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

และปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

๓. นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑) ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ชวยเหลือ

นักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรบัการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดาน

รางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ  ทามกลาง

สภาพแวดลอมทางสังคม 

๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน

เปนหลกั และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

๓) ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื ่อใหได

ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 

๔) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน

ของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษา และตาม

บริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน

ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 
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๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐานเหมาะสม  และเต็มตาม

ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

๗) การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มี

ความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เทา

เทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๖๔) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - 

๒๕๖๔)   โดยไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชเปนกรอบในการดำเนินงาน และสอดคลอง 

กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๔๖0 - ๒๕๖4) โดย

กำหนดสาระสำคัญ ดังนี ้

วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล  

๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 

๒. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 

๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา 

๒. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติ 

๓. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  
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5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  

๖. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๔- ๔๙ ป  

๗. รอยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

๘. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๔-๑๗ ป  

๙. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  

๑๐. จำนวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  

ยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา 

๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

๖. ยุทธศาสตร พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให ทุกภาคสวนมี สวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พรอมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจาย
งบประมาณอยางคุมคา  เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 
 เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได
กำหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ ่งทำให
สังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE S) เปนการศึกษาท่ี
เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังนี้ 
 ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง  ๆเพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื ่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เปนเลิศ เพ่ือใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี ้เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คน
เกง และคนท่ีมีคุณภาพ 
 - เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัว
ประเทศ 
 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และ
ขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชนสามารถ
เขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผู เรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที ่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
 - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจำเปน 
 
 
นโยบาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ  2566 

  1.  ดานความปลอดภัย 
  1.1  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย ของผูเรียนทุกคน  พรอมเสริมสรางระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน  ใหกับผูเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จากโรคภัย
ตางๆ  ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  1.2  สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเออตอการมีสุขภาวะท่ีดีละเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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  1.3  สรางภูมิคุมกันั  การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี  ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal)  
และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
 2.  ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2.1  สงเสริม  สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ  3-6  ป  ทุกคน  เขาสูระบบการศึกษาสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการดูแลปกปอง  เพ่ือใหมีพัฒนาการครบทุกดาน  โดยมีการมีสวน
รวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2.2  จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดเขาถึงโอกาส  ความเสมอภาค และ
ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสำหรับการศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับ
ความตองการตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  2.3  จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.4  สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส  ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือกใน
การเขาถึงการเรียนรู  การฝกอาชีพ  เพ่ือใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถพึงตนเองได 
  2.5  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคล เพ่ือใช
เปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจาก
ระบบ  การศึกษา  และชวยเหลือเด็กตกหลน  เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 
 3.  ดานคุณภาพ 
  3.1  สงเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาท่ีมีความพรอม  ใหนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา  ใหสามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการ และบริบท 
  3.2  พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  สามารถจัดการตนเอง  มีการคิดข้ัน
สูง  มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเอง และรวมมือกับผุ
อ่ืน โดยใชการรวมพลังงานทำงานเปนทีม  เปนพลเมืองท่ีดี  มีศีลธรรม  และอยูรวมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยางยั่งยืนรวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  ยึดม่ันการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี  21  นำไปสูการมีอาชีพ  มีงานทำ  
และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  3.4  สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน  ใหควบคูการเรียนรูนำไปสู
การพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล  รวมท้ังสงเสริมการนำระบบธนาคารหนวย
กิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตางๆ  ของผูเรียนในสถานศึกษา 
  3.5  พัฒนา  สงเสริม  ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
รวมท้ังบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  ดานประสิทธิภาพ 
  4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานท่ี
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ  ตามหลักธรรมมาภิบาล 
  4.2  นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  และการเรียนรูของผูเรียน 
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  4.3  สงเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ  ใชพ้ืนท่ีเปนฐานใชนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน  และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุก
ระดับเพ่ือใหประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
  4.4  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะโรงเรียน
ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักาณะพิเศษ  และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และปรับกระบวนการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหสอดรับชีวิตวิถีใหม (New Normal)  และชีวิตวิถีปกติ
ตอไป (Next Normal) 
 

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 1.  เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery)  
ใหกับผูเรียนทุกระดับ  รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
 2.  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน  ดวยระบบมาตรฐาน  ความ
ปลอดภัย  กระทรวงศึกษา  (MOE Safety  Platform) 
 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ  3-6  ป  และผุเรียนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ  รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน  เด็กออกกลางคัน  และ
เด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร  รวมท้ังจัด
กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร  หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม  ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
 5.  จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัย
ดานการเงินและการออม  เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 
 6.  สงเสรมิการจัดการเรียนรู  ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  มีการวัดและ
ประเมินผลในชัน้เรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning)  ทุก
ระดับ 
 7.  ยกระดับคุณภาพของนักเรยีนประจำพักนอน  สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูง  หางไกลและถ่ิน
ทุรกันดาร 
 8.  มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
 9.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือ
สรางความเขมแข็ง  โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant)  ตามหลักธรรมมาภิบาล  
ใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน ( VISION ) 

 

 มุงสูมาตรฐานสากล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (MISSION) 
 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3. บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
 4. จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล 
 
เปาประสงค (GOALS) 
 
 ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  เปนผูประพฤติ

ดี  มีคุณธรรม  และความเปนไทย  มีความรู  ความสามารถ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ๒. ครูพัฒนาหลักสูตร  ออกแบบการจัดการเร ียนรู  เน นสมรรถนะ  จัดการเร ียนรู ทาง

ประวัติศาสตร  หนาท่ีพลเมือง  และศีลธรรม ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 ๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของ มีการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการศึกษา 

 ๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  ๕. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวมและปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการ

เรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) 
 

กลยุทธของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

 

กลยุทธของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
2. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
3. สรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
4. บริหารจัดการใหเปนระบบ 
5. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
 



 หนา  43 
 

 
 

กรอบแผนกลยุทธ 

ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน  

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผูเรียน 
ใหเทียบเคียง
มาตรฐาน 
สากล 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑของแตละ
ระดับข้ัน 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแกปญหาได 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการสราง
นวัตกรรม มีการนำไปใชและ
เผยแพร  
  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน  
ไมต่ำกวา รอยละ3 
2. ผลการสอบ o-net  
สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา 
3. ผลการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาสูงข้ึน 
ไมต่ำกวา รอยละ 3 
4. รอยละของผูเรยีน     
มีความสามารถในการ
อาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ สูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
5. ผลการสอบ o-net  
สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา  

.
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ
ของผูเรียน 

โครงการท่ี  
1  
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 
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ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 

(ตอ)     

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 5. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
6. รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับชั้นท่ี
สูงข้ึน และการทำงาน
หรืองานอาชีพ 
 

   

2. ลด 
จำนวน
นักเรียน 
ท่ีมี
คุณลักษณะ 
ไมพึง
ประสงค 

1. การมีคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  
2. ความภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย  
3. การยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 

1. จำนวนนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะและคานิยมท่ี
ดีสูงกวาคาเปาหมายที
สถานศึกษากำหนด  
2. จำนวนนักเรียนท่ีมี
ความภูมิใจในทองถ่ิน 
เห็นคุณคาของความเปน
ไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา
ไทย สูงกวาคาท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 

. 
ปลูกฝง
ระเบียบ
วินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม                   
และ
คานิยม 
ท่ีพึง
ประสงค 

โครงการท่ี  
2  
สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
คานิยมท่ี
พึง
ประสงค 
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ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 

(ตอ)     

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

  3. จำนวนนักเรียนท่ี
สามารถยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลายสูงกวาคาท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  

3. การ
รักษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 
อารมณ และ
สังคม และ
แสดงออก
อยาง
เหมาะสม 

1. สุขภาวะทางรางกาย 
2. ลักษณะจิตสังคม 

1. จำนวนนักเรียนท่ีมี
สุขภาวะทางรางกายสูง
กวาคาท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
2. จำนวนนักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิต อารมณ 
และสังคม และ
แสดงออกอยาง
เหมาะสมสูงกวาคาท่ี
สถานศึกษากำหนด 

.สราง
เสริม 
สุขภาวะ 
ทางรางกาย 
และ 
จิตสังคม 

โครงการท่ี  
3  พัฒนา
สมรรถภาพ 
ทางกาย
และจิตใจ 

4. ปรับ
กระบวนการ
บริหาร และ            
การจัดการ 
ใหเปนระบบ 

1. เปาหมาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 

1. ระดับความชัดเจน
ของเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจ สอดคลอง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ตองการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดใน
การปฏิบัติ 
(Implementation)  

.บริหาร 
จัดการ 
ใหเปนระบบ 

โครงการท่ี  
4  พัฒนา
ระบบ
บริหาร 
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สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

 

ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 

(ตอ)     

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการ
นำขอมูลมาใชในการปรับปรุง 
พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
เปนแบบอยางได 

  

3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรฯ 

3. ระดับผลการพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง และเปนแบบอยางได  

4. จัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

4. ผลการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  

5. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร

5. ผลการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
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จัดการและการจัดการ
เรียนรู  

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา   

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 

(ตอ)     

 

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

คาเปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

5.  พัฒนา
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
ผานการ
ปฏิบัติท่ี
หลากหลาย
ในรูปแบบ 
Active 
Learning 

1. จัดการเรียนรูใน
รูปแบบ Active 
learning 
2.  สงเสริมการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบ
โครงงาน 
3.  สงเสริมใหผูเรียน
จัดเก็บแฟมสะสม
ผลงาน 
4.  พัฒนาผูเรียนดวย
กิจกรรม Active 
Learning และผูเรียน
สรางนวัตกรรมได 
 

๕. ครูจัดกระบวนการเรียน

การสอนที่เนนผู เรียนมีสวน

ร  ว มและปฏ ิ ส ั มพ ั น ธ  กับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการ

ปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ 

(Active Learning) 

 

5.  จ ั ดการ
เ ร ี ย น ก า ร
สอนท ี ่ เนน
การสอนใน
ร ู ป แ บ บ 
Active 
Learning 

 

โครงการท่ี  
5  

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ี
เนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

 

 
 
จุดเนน 
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 1.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 2.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ  เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 

 3.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา  และการแสวงหาความรู 

 4.  สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 5.  พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

 6.  พัฒนาระบบงานบริหารจัดการอยางมีระบบ  และเกิดประโยชนสูงสุด 

 7.  พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ Active Learning 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ในระยะ  4  ป (2562-2565) 

 
วิสัยทัศน  มุงสูมาตรฐานสากล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ทรัพยากร/
งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 

1. เพ่ิม

ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการ 

ของผูเรียน 

ใหเทียบเคียง

มาตรฐาน 

สากล 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑของแตละระดับข้ัน 
 

70 75 80 85 .ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทาง

วิชาการของ

ผูเรียน 

ยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

-  งบอุดหนุน 
คาใชจายการ   จัด
การศึกษา    ข้ัน
พ้ืนฐาน  
-  วิทยากร  
-  ครู/บุคลากร  
-  วัสดุอุปกรณ  
-  เทคโนโลยี  
-  อาคาร สถานท่ี   
-  ขอมูล สารสนเทศ 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

50 55 60 65 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
 

70 75 80 85 

 



 หนา  50 
 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ทรัพยากร/
งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 

1. เพ่ิม

ผลสัมฤทธิ ์

ทางวิชาการ 

ของผูเรียน 

ใหเทียบเคียง

มาตรฐาน 

สากล 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและ
เผยแพร  
 

70 75 80 85 .ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทาง

วิชาการของผูเรียน 

โครงการท่ี  ๑  

ยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

-  งบอุดหนุน 
คาใชจายการ   จัด
การศึกษา    ข้ัน
พ้ืนฐาน  
-  วิทยากร  
-  ครู/บุคลากร  
-  วัสดุอุปกรณ  
-  เทคโนโลยี  
-  อาคาร สถานท่ี   
-  ขอมูล สารสนเทศ 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
 

70 75 80 85 

6. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทำงานหรือ
งานอาชีพ 
 
 

70 75 80 85 
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พันธกิจ  2.  พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ  ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

2. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  
2. ลด 

จำนวนนักเรียน 

ท่ีมีคุณลักษณะ ไม

พึงประสงค 

1. การมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  

70 75 80 85 . ปลูกฝงระเบียบ

วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม                   

และคานิยม 

ท่ีพึงประสงค 

โครงการท่ี  2  

สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

-  งบอุดหนุน 
คาใชจายการ    
จัดการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน  
-  วิทยากร  
-  คร/ูบุคลากร  
-  วัสดุอุปกรณ  
-  เทคโนโลยี  
-  อาคาร สถานท่ี   
-  ขอมูล สารสนเทศ 

2. ความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย  

70 75 80 85 

3. การยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย 

70 75 80 85 

3. สรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

3. การรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต 

อารมณ และสังคม 

และแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

1.  ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกาย  และจิตสังคม
เปนไปตามเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

70 75 80 85 .สรางเสริม 

สุขภาวะ 

ทางรางกาย และ 

จิตสังคม 

โครงการท่ี  3  

พัฒนาสมรรถภาพ 

ทางกายและจิตใจ 

-  งบอุดหนุน 
-  งบพัฒนาผูเรียน 
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พันธกิจ  3. บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  
            ๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย  

กลยุทธ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ทรัพยากร/
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

4. บริหารจัดการใหเปนระบบ 
4. ปรับกระบวนการ

บริหาร และ            

การจัดการ 

ใหเปนระบบ 

1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  ระดับคุณภาพดี 

80 85 90 95 .
บริหาร 
จัดการ 
ใหเปน
ระบบ 

โครงการท่ี  4  
พัฒนาระบบ
บริหาร 
 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพดี 

80 85 90 95 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับคุณภาพดี 

80 85 90 95 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับคุณภาพ
ด ี

80 85 90 95 

5. ผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ
ดี  
   

80 85 90 95 
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พันธกิจ  5. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธท่ี  5. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
5. เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนใหมีรูปแบบ Active 
Learning 
 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรม
ไดจริง และ สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได   

60 65 70 75 . จัด  
การ
เรียน 
การ
สอน 
ท่ีเนน
ผูเรียน 
เปน
สำคัญ 

โครงการท่ี  5  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ   

-  งบอุดหนุน 
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน  
-  วิทยากร  
-  คร/ูบุคลากร  
-  วัสดุอุปกรณ  
-  เทคโนโลยี  
-  อาคาร สถานท่ี   
-  ขอมูล 
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

60 65 70 75 

3.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู ให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ นำ
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

60 65 70 75 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธท่ี  5. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
4.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

60 65 70 75 

5.  มีชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

60 65 70 75 
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ   หนวยงานรับผิดชอบ  ฝายวิชาการ 

 

เปาประสงค / 
วัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
ใหเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ ตามเกณฑของแตละระดับข้ัน 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แกปญหาได 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและ
เผยแพร  
5. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
6. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ 
 

2. ลด 
จำนวนนักเรียน 
ท่ีมีคุณลักษณะ ไมพึง
ประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน  เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

3. การรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
อารมณ และสังคม 
และแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

1. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
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1.  โครงการ / กิจกรรม   แผนงานบริหารวิชาการ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
โครงการท่ี 1 ยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑของแตละระดับข้ัน 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและเผยแพร  
5. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
6. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
และการทำงานหรืองานอาชีพ 
 

อ.ธมนวรรณ 
ประสาร 

27,000 

โครงการท่ี 2 สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไป
ตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน  เห็นคุณคา
ของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 

อ.วิรยา   
รักบุญ 

25,300 

โครงการท่ี 3 พัฒนา
สมรรถภาพ 
ทางกายและจิตใจ 

1. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม
เปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

อ.ชลชรัส   
นุกอง 

137,000 
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป และบริหารงบประมาณ 

 หนวยงานรับผิดชอบ  ฝายบริหารทั่วไป และบริหารงบประมาณ 
 

เปาประสงค / 
วัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. ปรับกระบวนการ
บริหาร และ            
การจัดการ 
ใหเปนระบบ 

1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับคุณภาพดี 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับ
คุณภาพดี 
4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ  ระดับคุณภาพดี 
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2.  โครงการ / กิจกรรม   แผนงานบริหาร 

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
โครงการท่ี  4  พัฒนา
ระบบบริหาร 

1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับคุณภาพดี 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดี 
 

อ.ศิริยุภา  ฉิม
พาลี 

11,000 

โครงการท่ี  6  จัดซ้ือ
วัสดุ ครุภัณฑ 
สนับสนุนการสอน   

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับคุณภาพดี 
 

อ.ณัฐกิตติ์ วัน
ประเสริฐ 

20,000 

โครงการท่ี  7  จัดซอม
วัสดุ ครุภัณฑ 
สนับสนุนการสอน 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ
คุณภาพดี 
 

อ.ณัฐกิตติ์ วัน
ประเสริฐ 

15,000 

โครงการท่ี  10  คา
สาธารณูปโภค 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ
คุณภาพดี 
 

อ.จินตนา  
ประสมทอง 

293,000 

โครงการท่ี  11  
พัฒนาหองสมุด 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ
คุณภาพดี 
 

อ.วิลาสินี 
จอมหาร 

3,500 

โครงการท่ี  12  
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ
คุณภาพดี 
 

อ.วิราศิณี ขัน
ตรี 

600 

โครงการท่ี  13  ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ
คุณภาพดี 
 

อ.อาริสา  นัน
ทะสุข 

4,200 
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 

แผนงาน  บริหารงานบุคคล  หนวยงานรับผิดชอบ  ฝายบริหารงานบุคคล 

 

 

เปาประสงค / 
วัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. เปลี่ยน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน Active 
Learning 

 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมไดจริง และ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได   
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 
3.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและ ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน และ นำผลมาพัฒนาผูเรียน 
4.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข 
5.  มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา  60 
 

3.  โครงการ / กิจกรรม   แผนงานบริหารวิชาการ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
โครงการท่ี  5   
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ สามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได   
4.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
 

อ.นวรัตน  
แสงโพธิ์ 

11,000 

โครงการท่ี  9  พัฒนา
บุคลากร 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 
3.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และ ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ 
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 
5.  มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวาง
ครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 
 

อ.วิรยา  รัก
บุญ 

28,000 
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ภาคผนวก 
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โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ท่ี..137.../2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2565 – 2568 

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกำหนดจดมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน  หมวดท่ี  6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น  

เพ่ือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดำเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม

วิทยาคมจึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ป  ระหวางปการศึกษา  2562  -  2566  

โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ  

และเพ่ือใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

 1.1  นางสาวจิรฐัิติกาล  บุญอินทร   ผูอำนวยการโรงเรยีน    ท่ีปรึกษา 

 1.2  นายปรีชา  กองทรัพย  ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

 หนาท่ี  ใหคำปรึกษา  คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกตลอดจนใหขอมูลตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ตอการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  คณะกรรมการดำเนินการ 

 2.1  นางธมนวรรณ  ประสาร  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

 2.2  นายประสาร  พัฒยา    ครู  คศ.2  กรรมการ 

 2.3  นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ      ครู คศ.2  กรรมการ 

 2.4  นางสาววลิาสินี  จอมหาร  คร ู คศ.2  กรรมการ 

 2.5  นางสาวจินตนา  ประสมทอง  คร ู   กรรมการ 

 2.6  นางสาววริยา  รักบุญ              คร ู             กรรมการ 

 2.7  นางสาวนวรัตน  แสงโพธิ์  คร ู   กรรมการ 
 2.8  นายชลชรสั  นุกอง   คร ู   กรรมการ 
 2.9  นางสาววริาศิณี  ขันตรี  คร ู   กรรมการ 

2.10  นางสาวอาริสา  นันทะสุข  ครผููชวย   กรรมการ 
2.11  นางสาวอาราดา  ศรีโสภา  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
2.12  นางสาวจันทรมณี  เกตุพัด   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 2.13  นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ครู คศ.3       กรรมการเลขานุการ 
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 หนาท่ี  ศึกษานโยบายหนวยงานตนสังกัดและท่ีเก่ียวของ  ทบทวน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ

เปาประสงคของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในระยะ  

4  ป  (พ.ศ.  2565  -  พ.ศ.  2568) 

   ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2565 

 

 

      (นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร) 

     ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
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