
 



คำนำ 
 

 แผนกลยุทธ์ ระยะสามปี (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นแผนกำหนด
ทิศทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายเป็นระบบการจัดทำงบประมาณท่ี
มุ่งผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 โรงเรียนวิชิตสงครามได้ประชุมวางแผนระดมความคิด จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน กำหนด   
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย ท่ีได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

 
       โรงเรียนวิชิตสงคราม 



สารบัญ 
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บทท่ี ๑ 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

 
๑.๑ ภาพรวมของโรงเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๗/๑๒  ถนนเจ้าฟ้า  หมู่ท่ี ๔ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๙๘๘ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๖๙๑๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพื้นท่ีบริการ                
๒ หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ท่ี ๔  บ้านระเงง และหมู่ท่ี ๕  บ้านชิดเช่ียว   

 
ประวัติโรงเรียน 
 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๐ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  
เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาล ตำบลวิชิต(ระเงง) ต้ังอยู่บนถนนวิชิตสงคราม โดยมีนายช้ัน วรวิฑูร ทำหน้าท่ีเป็น
ครูใหญ่ 
 พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท กับเงินท่ีประชาชนบริจาคสร้างอาคาร
เรียนแบบ ป. ๑ กรมสามัญในท่ีดินท่ีต้ังอยู่ริมถนนเจ้าฟ้า ห่างจากท่ีดินท่ีเป็นโรงเรียนเดิมประมาณ 500 เมตร            
บริษัทเข้งหงวนบริจาคท่ีดิน  จำนวน ๔  ไร่เศษ เพื่อปลูกสร้างและจัดต้ังโรงเรียนและอาคารเรียน 
 พุทธศักราช ๒๔๙๙ ย้ายจากโรงเรียนเดิมมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ ถนนเจ้าฟ้า  
ตำบลวิชิตสงคราม อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ท่ีอยู่ปัจจุบันโดยมี ฯพณฯจอมพลฟื้น รณนภากาศฤทธาคนี                    
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน 
 พุทธศักราช ๒๕๐๙ นายแสง ลิมปานนท์ บริจาคท่ีดิน  จำนวน ๑ ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ  ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณของทางราชการเป็นจำนวนเงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท 
 พุทธศักราช  ๒๕๒๙  นายโสภณ เอกวานิช บริจาคท่ีดิน ๕  ไร่  ๒ งานเศษ และเงินจำนวน ๑                
แสนบาท  จัดต้ังมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ช่ือมูลนิธิเอกวานิช 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ โรงเรียนวิชิตสงครามได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการปฏิรูปการศึกษา               
ได้มีการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้ทำการทาสีอาคารเรียน  โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากคณะกรรมการโรงเรียน เป็นเงิน ๓๐ ,๐๐๐ บาท และได้เริ่มเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล                
๓ ขวบ เป็นครั้งแรก 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้ถ่ายโอนนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต                       
แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลช่วยเหลือบริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนวิชิตสงคราม และในปีเดียวกัน
โรงเรียนได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ตามโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาเป็น
การศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ี
 ปีการศึกษา ๒๕๔๖   โรงเรียนวิชิตสงครามได้เปล่ียนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียน ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยนำวิถีลูกเสือมาเป็นแกนนำใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมหลัก ๓  ประการ  คือ  ความมีระเบียบวินัย  การเสียสละ  และความ
เป็นประชาธิปไตย 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  
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 ปัจจุบันโรงเรียนวิชิตสงครามได้เปิดทำการสอนต้ังแต่ ระดับอนุบาล ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                    
ได้นำวิธีการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต 
 

 ปรัชญาประจำโรงเรียน   การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 คำขวัญประจำโรงเรียน   วินัยดี  วิชาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน 
 คติพจน์     นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา 
 สีประจำโรงเรียน   เหลือง  ฟ้า 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นประดู่ 

  อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน   ความมีวินัย 
  เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน  การบริหารจัดการด้วยกระบวนการลูกเสือ 
 
นโยบายของโรงเรียน   
    โรงเรียนวิชิตสงครามจัดการศึกษาตามนโยบาย ๕ ประการ คือ 

๑. สร้างโอกาส และความเสมอภาคให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับได้อย่าง 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 

๓. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  และสอดคล้องการบริหารจัดการท่ีดี 
 
ภารกิจหลักโรงเรียน 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ เข้าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. จัดทำสาระหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่ายกาย และจิตใจ 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
๘. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียน 
๙. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  ร่มรื่นสวยงาม 
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๑.๒  สภาพปัจจุบัน 
       ๑.๒.๑  ข้อมูลนักเรียน 
       ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเก่ียวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน 2562 )  ดังนี ้

๑. จำนวนนักเรียน ท้ังหมด  931  คน 
๒. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2/1 12 9 21 
41 

อนุบาล 2/2 9 11 20 
อนุบาล 3/1 11 17 28 

55 
อนุบาล 3/2 12 15 27 

รวมระดับชั้นอนุบาล 44 52 96 96 
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 19 34 

69 
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 16 35 
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 21 17 38 

75 
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 23 14 37 
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 17 35 

69 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 17 34 
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 17 30 

60 
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 13 30 
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 21 18 39 

77 
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 20 38 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 17 16 33 

67 
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 15 19 34 

รวมระดับชั้นประถมศึกษา 214 203 417 417 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 18 36 

102 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 16 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 19 13 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 13 26 

75 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 12 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 16 8 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 15 17 32 

82 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 13 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 15 8 23 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 141 118 259 259 
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ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 18 15 33 
67 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 16 18 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 10 13 23 

47 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 14 10 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 11 13 24 

45 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 13 21 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 82 159 159 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 476 455 931 931 

 
๒) จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 -2562 
     

          ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
อนุบาล ๑ - - - 
อนุบาล ๒ ๖๒ ๕๐ 41 

อนุบาล ๓ ๖๕ ๕๙ 55 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๖ ๗๗ 69 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๕ ๖๕ 75 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๓ ๕๘ 69 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๐ ๗๔ 60 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๗ ๖๘ 77 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๔ ๖๑ 67 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๘๔ ๘๓ 102 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๗๑ ๙๑ 75 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๗๗ ๗๙ 82 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ ๒๔ ๖๐ 67 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๕ ๑๗ ๔๙ 47 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๖ ๒๕ ๒๔ 45 

       รวม ๘๔๐ ๘๙๘ 931 
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    ๑.๒.๒  ข้อมูลบุคลากร 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นายพงศ์ธร   จันพลโท  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)    

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    สาขา ประถมศึกษา    
จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัย

รามคำแหง สาขาการบริหารการศึกษา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม  
ตามคำส่ัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ท่ี  ๒๑๖/๒๕๖๑  ลงวันท่ี   ๑๕   พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนวชิิตสงคราม  ในวันท่ี  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑   
จนถึงปัจจุบัน 

 

 ๑) จำนวนบุคลากร 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

จำนวนบุคลากร ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา
๒๕๖๑ 

๑ ๕๐ ๗ - 58 

 
 
 
 
 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ำกว่า     
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ ๔๕ ๓๙ 

รองผู้อำนวยการ - - - - - - - 

ครูประจำการ 6 ๓๕ - ๓7 7 ๔๓ ๑๙ 

ครูอัตราจ้าง ๒ ๙ - ๑๒ - ๒๗ ๕ 

พนักงานราชการ ๑ ๑ - ๒ - ๓๑ ๕ 

นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - ๓๕ - 

รวม 
๑๐ ๔๕  

๕6 ๑ ๕1 8  
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๑.๒.๓  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ๑๐  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน ๕ หลัง อาคาร
อเนกประสงค์   ๑  หลัง  อาคารช่ัวคราว  ๒  หลัง  โรงอาหาร  ๑   หลัง  ห้องสมุด ๑ หลัง 

๒. จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  31  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ช้ันอนุบาล 2 - 3   =   ๒ : ๒ 
ช้ัน ป.๑ - ป.๖   =   2 : 2 : ๒ : ๒ : ๒ : ๒ 
ช้ัน ม.๑ - ม.๓    =   3 : ๓ : 3 
ช้ัน ม.๔             =   2 
ช้ัน ม.๕             =   2 
ช้ัน ม.๖             =   2 

 
๑.๒.๔  สภาพชุมชนโดยรวม 
 

 สภาพชุมชนมีพื้นท่ีประมาณ  ๕๖  ตารางกิโลเมตร มีประชากรสองหมื่นคนเศษ เขตบริการของ
โรงเรียนวิชิตสงครามครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี  ๔  , ๕  ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต   

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นท่ีราบเชิงเขา  พื้นท่ีเป็นเหมืองแร่เก่าเป็นส่วนใหญ่ 
การต้ังถิ่นฐานประชากรส่วนใหญ่  ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมถนนวิชิตสงคราม และถนนเจ้าฟ้าตะวันตก                

มีการก่อสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่เกือบเต็มพื้นท่ี  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสถานประกอบการ  
กระจุกตัวอยู่บริเวณแยกดาราสมุทร  ได้แก่  ห้างสรรพสินค้าโลตัส   ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล    
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี   ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์ก  ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 

อาชีพหลักของประชากร  คือ  อาชีพรับจ้างท่ัวไป  พนักงานห้างสรรพสินค้า  พนักงาน โรงแรม                  
ร้อยละ ๗๕    ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ ๑๘  ประกอบอาชีพค้าขาย  ร้อยละ  ๗  ประกอบอาชีพรับ
ราชการ     ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญ  เช่น  ประเพณีกินผัก  ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ  ประเพณี               
ลอยกระทง  งานแห่เทียนพรรษา  งานพ้อต่อ 

การนับถือศาสนา  ร้อยละ  ๙๐   นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๑๐  นับถือศาสนาอิสลาม 
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๑.๓  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 

     ๑.๓.๑  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ - ทะเบียนคุม 

- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

สืบสานวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

เรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู   
 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการสภา
นักเรียนโดยยึดหลักศาสตร์ของพระราชา 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ยกระดับคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมวันสำคัญ - ทะเบียนคุม 
- ภาพถา่ย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมห้องเรียน 
อ.๑ – ม.๖ 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

วิชิตวิชาการ เปิดบ้านวิชิต (Wichit Open House)
   

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT และ O - NET ) 
 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ส่งเสริมอัจฉริยะทางด้านวงโยธวาทิต - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียน
นักเรียน ป.๗ 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ( จัดจ้างครู
ชาวต่างชาติ ) 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

นิเทศแบบกัลยาณมิตร - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนางานแนะแนวเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา  
 (ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ พัสดุและ
สินทรัพย์ 

- ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

ปรับปรุงระบบ DLTV ในช้ันเรียน - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานท่ี - ทะเบียนคุม 
- ภาพถ่าย 
- คำส่ัง 
- รายงานงานผลการดำเนินโครงการ 

 
๑.๓.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จ  
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เหตุผล 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา

ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา
ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

สง่เสริมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา
ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

เยาวชนคนวิชิต รู้คิด รู้รักษ์พลังงาน เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา
ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา
ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

เสริมสมรรถภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากครูมีภาระงานมาก มีกิจกรรมท่ีเข้ามา
ระหว่างปีหลายกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนด 

 

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ผลการดำเนินงาน จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

สำเร็จ 27 81.81  

ไม่สำเร็จ 6 18.19  

รวม 33 ๑๐๐  
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๑.๔.   ผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป) 
 

ชั้น ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
ดนตรี 

การงาน
ฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗๕.๓๔ ๗๑.๒๓ ๘๖.๓๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๕๖ ๗๑.๒๓ ๖๔.๓๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๖๑.๕๔ ๘๑.๕๔ ๘๔.๖๒ ๙๒.๓๑ ๙๒.๓๑ ๙๖.๙๒ ๖๔.๖๒ ๔๙.๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๗.๘๐ ๕๕.๙๓ ๙๓.๒๒ ๙๘.๓๑ ๙๖.๖๑ ๘๙.๘๓ ๘๙.๘๓ ๖๖.๑๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๘.๐๘ ๕๔.๗๙ ๕๒.๐๕ ๘๓.๕๖ ๘๓.๕๖ ๕๘.๙๐ ๖๔.๓๘ ๓๒.๘๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๓.๕๘ ๔๐.๓๐ ๘๖.๖๖ ๖๒.๖๙ ๙๒.๕๔ ๕๓.๗๓ ๘๘.๐๖ ๘๓.๒๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕.๗๖ ๔๙.๑๕ ๓๗.๒๙ ๔๕.๗๖ ๖๖.๑๐ ๕๔.๒๔ ๘๙.๘๓ ๓๒.๒๐ 
       รวม ๖๘.๖๘ ๕๘.๘๒ ๗๓.๓๖ ๘๐.๔๔ ๘๘.๕๒ ๗๒.๘๖ ๗๗.๙๙ ๕๔.๖๘ 
 
ระดับมัธยมศึกษา (ภาคเรียน ท่ี ๑) 
 

ชั้น ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
ดนตรี 

การงาน
ฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๕๐.๕๙ ๔๘.๒๔ ๕๑.๗๖ ๒๘.๒๔ ๙๕.๒๙ ๕๔’๑๒ - ๔๔.๗๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๓๓.๗๐ ๕๖.๕๓ ๔๖.๗๔ ๕.๔๓ ๘๙.๑๓ ๓๓.๗๐ ๔๕.๖๕ ๒๒.๘๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๔๑.๗๗ ๓๒.๙๑ ๘.๘๖ ๑๘.๙๙ ๙๔.๙๔ ๖๒.๐๓ ๕๑.๘๙ ๕๐.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ ๖๐.๐๐ ๑๘.๓๓ ๔๘.๓๓ ๕๖.๖๗ ๙๖.๖๗ ๗๘.๓๓ ๔๐.๐๐ ๒๘.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๕ ๕๗.๖๙ ๔๘.๐๘ ๔๖.๑๕ ๒๖.๙๒ ๙๐.๓๘ ๘๒.๖๙ ๗๖.๙๒ ๒๓.๐๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๖ ๗๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๗๐.๘๓ ๙๕.๘๓ ๑๐๐ - ๑๐๐ ๕๐.๐๐ 
       รวม ๕๓.๑๓ ๔๐.๒๗ ๔๕.๔๕ ๓๘.๖๘ ๙๔.๔๐ ๔๒.๗๙ ๕๒.๔๑ ๓๖.๖๐ 
 
ระดับมัธยมศึกษา (ภาคเรียน ท่ี ๒) 

ชั้น ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
ดนตรี 

การงาน
ฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๖๐.๒๔ ๔๘.๑๙ ๔๐.๙๖ ๓๙.๗๖ ๖.๗๕ ๘๕.๕๔ ๖๐.๒๔ ๒๘.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๖๙.๔๑ ๔๒.๓๕ ๓๑.๗๖ ๔๑.๑๘ ๗๑.๗๖ ๕๖.๔๗ ๖๐.๐๐ ๒๗.๐๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๕๑.๓๑ ๓๖.๘๔ ๕๕.๒๖ ๓๔.๒๑ ๙๓.๔๒ ๘๘.๑๖ ๗๘.๙๕ ๔๒.๑๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ ๕๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๔๘.๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๐๐ - ๔๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๕ ๗๓.๓๓ ๕๕.๕๖ ๔๖.๖๗ ๓๕.๕๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๕.๕๖ ๓๕.๕๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๖ ๗๐.๘๓ ๒๕.๐๐ - ๙๐.๘๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๗.๕๐ ๔๑.๖๗ 
       รวม ๖๓.๘๕ ๓๕.๙๙ ๔๓.๗๘ ๔๘.๒๖ ๗๘.๖๖ ๘๘.๐๓ ๕๗.๐๔ ๓๕.๘๙ 
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๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๓ ๕๔ ๑๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕ ๕๑ ๑๔ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙ ๖ ๔๐ ๑๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๓ ๓๕ ๓๘ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๗ ๖๒ ๔ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๙ - ๕๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓ 

 
- - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑ 
 

- - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙ 

 
- - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐ 
 

- - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙ 

 
- - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ 
 

- - 
รวม ๗๘๒ ๕๙๔ ๑๗๔ ๑๓ ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๙๖ ๒๒.๒๕ ๑.๖๖ ๐.๑๓ 
 
๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๓ ๓๕ ๓๒ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕ ๓๓ ๒๖ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙ ๒ ๔๓ ๑๔ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๓ ๓๕ ๓๒ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๗ ๕๑ ๑๓ ๒ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๙ ๒๐ ๓๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓ 

   

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑ 
   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙ 
   

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐ 
   

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙ 
   

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ 
   

รวม ๗๘๒ ๕๖๒ ๑๘๕ ๓๔ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๘๗ ๒๓.๖๖ ๔.๓๕ ๐.๑๓ 
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๔)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๓ ๗๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕ ๖๕ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙ ๕๙ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๓ ๗๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๗ ๖๗ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๙ ๕๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๑ ๙๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๙ ๗๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๐ ๖๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙ ๔๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ - 

รวม ๗๘๒ ๗๘๒ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ - 

 
5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
      ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
            ๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๘.๐๐ ๒๗.๑๖ ๓๓.๖๕ ๒๘.๙๗ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๘.๒๖ ๔๐.๒๒ ๔๑.๘๐ ๔๔.๔๙ 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 

        
 
 



14 
 

 

   ๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๐.๔๒ ๒๔.๔๖ ๓๒.๙๐ ๒๖.๑๔ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๘.๙๙ ๓๓.๖๓ ๓๘.๑๔ ๓๓.๒๒ 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
          ๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

 
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๖๑ ๑๙.๖๖ ๒๓.๗๘ ๓๐.๐๐ ๒๕.๒๓ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๒.๖๕ ๓๕.๓๒ ๓๒.๐๐ ๓๖.๗๒ ๔๐.๐๒ 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๗.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 

 
 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๕๐.๒๖ ๔๔.๐๔ ๔๘.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๔๓ ๓๐.๙๑ ๒๘.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๘๑ ๓๒.๔๖ ๒๗.๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๔๗ ๓๕.๑๖ ๓๓.๖๕ 
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  ๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๔๖.๓๙ ๔๔.๙๖ ๕๗.๔๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๐๓ ๒๗.๑๙ ๒๖.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๔๙ ๒๒.๙๓ ๒๔.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๙๔ ๒๘.๔๕ ๓๒.๙๐ 

  
  ๒.๓ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๘.๑๔ ๔๗.๐๓ ๓๙.๖๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๓.๔๐ ๓๑.๕๐ ๓๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๒๐ ๒๐.๒๑ ๒๕.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๘๐ ๑๖.๑๑ ๑๙.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๙๖ ๒๔.๕๘ ๒๓.๗๘ 
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6) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผลการทดสอบระดับชาติ
ของผู้เรียน 

1. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามลำดับ 
โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการ

ภาค 
สังกัด ประเทศ 

ด้านภาษา ๔๒.๗๕ ๕๒.๑๔ ๕๔.๐๑ ๕๕.๐๔ ๕๒.๗๓ ๕๓.๑๘ 
ด้านคำนวณ ๓๔.๑๘ ๔๔.๖๗ ๔๕.๑๙ ๔๘.๓๒ ๔๗.๘๙ ๔๗.๑๙ 
ด้านเหตุผล ๔๐.๘๓ ๔๖.๒๔ ๔๘.๘๓ ๔๙.๖๔ ๔๗.๕๗ ๔๘.๐๗ 

รวม ๓๙.๒๖ ๔๗.๖๘ ๔๙.๓๔ ๕๑.๐๐ ๔๙.๓๙ ๔๙.๔๘ 
 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ 
ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน 

ดีมาก ๑.๗๒ ๓.๔๔ - - 
ดี ๓๒.๗๕ ๖.๘๙ ๒๔.๑๓ ๑๐.๓๔ 
พอใช้ ๒๔.๑๓ ๔๑.๓๗ ๔๔.๘๒ ๕๑.๗๒ 
ปรับปรุง ๔๑.๓๗ ๔๘.๒๗ ๓๑.๐๓ ๓๗.๙๓ 
 

๑. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ระหว่าง
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ด้านภาษา ๕๘.๗๐ ๔๔.๙๘ ๔๒.๗๕ 

ด้านคำนวณ ๓๖.๒๔ ๒๗.๒๑ ๓๔.๑๘ 

ด้านเหตุผล ๖๓.๗๑ ๔๔.๙๐ ๔๐.๘๓ 

รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ๕๒.๘๘ ๓๙.๐๓ ๓๙.๒๖ 

 



 

 

 

 

บทที่ ๒ 

การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 
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บทท่ี  ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

 
๒.๑  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 ๒.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน   
 สภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจากจุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์                  
7 ปัจจัย คือ  

1.ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ี 
ชัดเจน ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้ตามความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะได้เป็นอย่างดี   
มีการแบ่งกลุ่มบริหารตามระเบียบ  ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการ
บริหารงานชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อน คือ การปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างของบุคลากร
มีภาระงานหลายด้านทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าไปบ้าง 
 ๒. ปัจจัยด้านยุทธศาสาตร์  กลยุทธ์  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ สถานศึกษามีการกำหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนมา  โดยใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วม มาวิเคราะห์ SWOT ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  และสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีระบบ  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน  ชุมชน  มีการประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  มีมาตรฐานและลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา  
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของบุคคลได้อย่างท่ัวถึง โดยผ่านกระบวนการและช่องทางท่ีหลากหลาย และ
นำไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นท่ียอมรับของสังคม  
โดยเฉพาะด้านกิจกรรมลูกเสือ  ได้รับรางวัลดีเด่นด้านลูกเสือ  ทักษะและสามารถใช้เครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 ๓. ปัจจัยด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ  สถานศึกษามี
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  มีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  มีการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล  มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝ่ายงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จนได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  มีการติดต่อส่ือสารในความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง  ร่วมมือในการปฏิบัติงานและทำงานด้วย
ความเสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี  และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีกำหนด  ส่วนการดำเนินงานของหน่วยงาน  ท่ีเป็นจุดอ่อน คือ  บุคลากรครูมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย  เนื่องจากการย้ายไปปฏิบัติราชการท่ีอื่น   บุคลากรบางสาขามีไม่เพียงพอ  ขาดทักษะใน
การผลิตส่ือ และนวัตกรรม  ไม่ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าท่ี
การเงิน เจ้าหน้าท่ีบัญชีและพัสดุ 

๔. ปัจจัยด้านแบบแผนการบริหารจัดการ  เป็นจุดแข็งจุดแข็งมากว่าจุดอ่อน  คือ  ผู้บริหารแบบอย่าง
ท่ีดีมีภาวะผู้นำ  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการบริหารงาน มีการกระจายอำนาจให้กับบุคลลากรแต่ละฝ่ายตาม
โครงสร้าง   โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กระบวนการทางลูกเสือมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ความรู้  ความสามารถมอบหมายงานตาม
ความถนัดของบุคลากรอย่างมีมีประสิทธิภาพ  ส่วนจุดอ่อน คือ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
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ใช้งบประมาณ  ขาดการวางแผนการบริหารการเงินท่ีดี  ทำให้ไม่สามารถควบคุมการบริหารการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (การขอซื้อขอจ้างท่ีไม่อยู่ในแผนและงานเร่งด่วน) 
งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ  โรงเรียนขาดรองผู้อำนวยการในการบริหารงานแทนผู้อำนวยการ 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  

๕. ปัจจัยด้านบุคลากรในหน่วยงานเป็นจุดแข็ง  คือ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
มีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเอง ในงานได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ จุดอ่อน คือ บุคลากรในฝ่ายงานไม่เพียงพอกับภาระงาน  ขาดบุคลากรผู้สอนในบางรายวิชาการ
พัฒนาบุคลากรควรพัฒนาบุคลากรทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๖. ปัจจัยด้านด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร  ท่ีเป็นจุดแข็ง คือ  บุคลากรมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  มีผลงานปรากฏเป็นที่
ชัดเจนมีการกระจายงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ  มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
จุดอ่อน คือ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความชำนาญด้าน  ICT  ขาดทักษะความรู้ และการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน   ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีไม่ตรงสายงาน  ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ตนเอง ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

7.  ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  ท่ีเป็นจุดแข็ง  คือ  มีวัฒนธรรมขององค์กร 
ร่วมกัน  มีความรักความสามัคคี  มีการทำงานเป็นทีม  มีค่านิยมในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ แบบมี
ส่วนร่วม  ให้บริการท่ีดีกับผู้รับบริการ  มีวัฒนธรรมองค์กรในด้านการแต่งกาย มีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกียรติผู้ร่วมงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
 

ตามปัจจัย 7 ด้าน สรุปได้ว่า โรงเรียนวิชิตสงคราม มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ มีโครงสร้างการ
บริหารท่ีชัดเจน  ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการบริหารงานชัดเจน 
ครอบคลุมทุกด้าน มีการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีระบบ  
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  มีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  มีการทำงานอย่างเป็นระบบ  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  มีการอบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
การบริหารงาน มีการกระจายอำนาจให้กับบุคลลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้าง   โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการทางลูกเสือมาบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการทำงานเป็นทีม  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานด้วยความ
เสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี   
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 ๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม จำแนกตาม 

ปัจจัยในการวิเคราะห์ได้   5  ปัจจัย  คือ  
 ๑. ปัจจัยด้านพฤติกรรมลูกค้า  เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาส  คือ  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในเขตบริการ
จำนวนมากผู้ปกครองให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  หน่วยงานท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  
ผู้ปกครอง มีการประสานงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปกครองส่วนมากให้ความร่วมมือ และพึงพอใจต่อการบริการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลงาน มีรางวัล เป็นท่ีประจักษ์  ทำให้ชุมชน  ผู้ปกครองเกิดความ
เช่ือมั่นและยอมรับจึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

๒. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นโอกาส  กล่าวคือ  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน 
งบประมาณทำให้เกิดการคล่องตัวในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และองค์กรเอกชน   ในพ.ร.บ.การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำให้นักเรียนได้เรียนทุกคน  และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช   ๒๕๔๒  จัดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาทำให้ โรงเรียน 
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ส่งผลให้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   ด้านอุปสรรค์  คือ  พ.ร.บ.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ต้องรับเด็กท่ีมี
ปัญหายาเสพติดเข้าเรียนโดยโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายได้  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียน
ดำเนินการและพัฒนาคุณภาพได้ไม่เต็มท่ี 
 ๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยท่ีมีท้ังโอกาสและ อุปสรรคกล่าวคือ  ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเท่ียวมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี  มีอาชีพท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพบริการ  มีห้างร้านจำนวนมากสะดวกต่อ
การใช้จ่าย  บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  มีการขยายตัวทางภาคธุรกิจ  ทำให้ง่ายต่อการระดมทุน  แต่ยังมีอุปสรรค   
มีค่าครองชีพสูง  สินค้าราคาแพง  รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้ไม่
แน่นอน  มีการย้ายถ่ินฐานบ่อย  ทำให้รายได้เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ     
 ๔. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  เป็นโอกาส  คือ  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์  เป็น
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  กล่าวคือ  สังคมภูเก็ตมีประเพณี  วัฒนธรรมมีความหลากหลาย  
เช่น  เทศกาลถือศีลกินผัก   พ้อต่อ  และการแต่งกายพื้นเมือง  เช่น  การแต่งชุดบาบ๋า  ทำให้นักเรียนมีความ
รักความภาคภูมิใจ  ในท้องถิ่น   มีสภาพการคมนาคมท่ีสะดวก ทำให้ผู้ปกครองสามารถรับส่งนักเรียนได้ตาม
ความสะดวก   ส่วนอุปสรรค  คือ  ด้านวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาทำให้นักเรียนมี
พฤติกรรม           ท่ีเปล่ียนไป เช่น  การเลือกรับประทานอาหารจานด่วน  การแต่งกาย  การใช้ภาษา  
ครอบครัวของนักเรียนส่วนมากมีสภาพหย่าร้าง  ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา  ตลอดจนพื้นฐานการศึกษาของ
ผู้ปกครองค่อนข้างต่ำ  สภาพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีห้างสรรพสินค้า  ร้านเกม  โรงแรม  สถานบันเทิง 
สภาพการจราจรคับค่ังในช่วงเวลาเช้า และ เย็น ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน 
ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียน และการปกครองนักเรียน  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชน
ค่อนข้างสูง   
 5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  เป็นโอกาส   คือ  มีการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว มีส่ือเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ท่ีสามารถหาได้ง่าย  มีร้านจำหน่ายท่ีหลากหลาย  มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบ  Fiber  obtic    ด้านอุปสรรค นักเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม  
มีร้านเกมจำนวนมาก  ทำให้นักเรียนติดเกม 
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ตามปัจจัยท้ัง  5   ด้าน  สรุปได้ว่าโรงเรียนวิชิตสงครามมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  คือ  
มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  กล่าวคือ สังคม  
ภูเก็ตมีประเพณี  วัฒนธรรมมีความหลากหลาย  เช่น  เทศกาลถือศีลกินผัก   พ้อต่อ และการแต่งกายพื้นเมือง  
เช่น  การแต่งชุดบาบ๋า  ทำให้นักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจ  ในท้องถิ่น  มีสภาพการคมนาคมท่ีสะดวก 
ทำให้ผู้ปกครองสามารถรับส่งนักเรียนได้ตามความสะดวก  มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ   
และการจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว มีส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ท่ีสามารถหาได้ง่าย  มีร้านจำหน่ายท่ีหลากหลาย    มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ  Fiber  
obtic     มีการใช้ DLIT ในการประกอบการเรียนการสอน  จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวมีสภาพเศรษฐกิจท่ี
ดี  มีอาชีพท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพบริการ  มีห้างร้านจำนวนมากสะดวกต่อการใช้จ่าย  บริเวณรอบ ๆ 
โรงเรียน    มีการขยายตัวทางภาคธุรกิจ  ทำให้ง่ายต่อการระดมทุน  โรงเรียนได้รับการสนับสนุน   
ด้านงบประมาณทำให้เกิดการคล่องตัวในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และองค์กรเอกชน   ร่วมถึง  
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำให้นักเรียนได้เรียนทุกคน  และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนใน
ลักษณะ “เอื้อและแข็ง” คือ โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกเอื้อในทุกๆ ด้าน ด้านสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   ส่วนโครงสร้าง และนโยบาย ผลผลิต  
และการบริการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ  ยังอ่อนบ้างใน
บางส่วนทำการบริหารงานของโรงเรียน  โดยเฉพาะด้านบุคลากร ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน   
แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังมีอุปสรรคและจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเรื่อง บุคลากรท่ีมี
การย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง   ด้านอาคารประกอบและแหล่งเรียนรู้ท่ีขาด
และใช้งานอย่างไม่เติมประสิทธิภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวสำหรับพักผ่อน และปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการใช้ส่ือ ICT , DLIT  พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบ  
 

๒.๒   ข้อเสนอแนะของ  สมศ  ระดับปฐมวัย 
 ๒.๒.๑     ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
โดยครูควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน   
ครูทุกคนร่วมวิเคราะห์สาเหตุผลการสอบ  O-NET  ของผู้เรียน  รวมท้ังสถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน ให้เห็นความสำคัญของสถานศึกษา  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน  โดยจัดกิจกรรมท่ีหน้าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีความรักและรู้รักค้นหาความรู้อยู่เสมอ  เช่นกิจกรรมหนอนหนังสือน้อย  ซึ่งให้ผู้เรียนได้จดบันทึกส่ิงท่ีได้จาก
การอ่านอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงรวมกับผู้อื่นท้ังในและนอก 
สถานศึกษาอย่างต่อเนืองสม่ำเสมอ  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย  จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน 
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4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล  เช่น  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การสอนแบบสืบสวน สอบสวน   ส่งเสริมให้มีการทำผลงาน  ช้ินงาน  จากการเรียนการสอน
ท่ีเน้นทักษะการคิดท่ีหลากหลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น   และปริมาณความก้าวหน้าทางการคิดของผู้เรียนตาม
หลักสูตรด้วยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ   
มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์  ควรได้รับการติดตามดูแล  โดยการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
เพื่อร่างกายท่ีแข็งแรงและผู้ท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ควรได้รับคำปรึกษาในเรื่องการรับประทานอาหารและควบคุม
อาหารด้วยตนเอง  เพื่อผู้เรียนมีสุขภาพการท่ีแข็งแรงอย่างยั่งยืน 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมและสร้าง 
จิตสาธารณะในการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ตามเขตพื้นท่ีให้สะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะและสร้างองค์
ความรู้  เช่น  ความรู้เรื่องพืช  นก  แมลง ภายในบริเวณสถานศึกษาโดยสำรวจโครงการตามแต่กรณี   
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

7. สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิ สัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน “ความมีวินัย” ซึ่งควรมี
การดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนในชุมชน 

8. สถานศึกษาควรธำรงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีลูกเสือ” ให้ชุมชน และองค์กรภายนอกทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

9. สถานศึกษาควรธำรงรักษาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง    
เพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างยั่งยืน และควร
ดำเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มาดำเนินการต่อไป 
 

๒.๒.๒    ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท่ีดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระงานท้ังด้าน
กิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความรอบคอบและปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนและจัดให้มีปฏิทินหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ชัดเจน และติดตามการ
ปฏิบัติงาน ให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย และรายงานผลการประชุมให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีการประชุม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

๒.   สถานศึกษามีผลส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่แล้ว แต่ควรดำเนินการ
จัดโครงการตามแผนให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน รวมท้ังดำเนินโครงการให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

๒.๒.๓    ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัด 
๑.   สถานศึกษาควรนำผลจากการพัฒนาครูในวิชาท่ีสอน หรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภากำหนด 
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 (ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี) และนำผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบ
วัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

๒.   ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

๒.๒.๔    ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และมีการประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไปท้ังนี้กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑. โครงการค่ายลูกเสือ กำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ได้ร่วมกิจกรรมเข้า

ค่ายลูกเสือทุกคน เชิงคุณภาพผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๒. โครงการอบรมลูกเสือ มีเป้าหมายอบรมหัวหน้าหมู่ รองหัวหน้าหมู่ ในช่วงช้ันท่ี ๓  

อบรมมารยาทไทย เข้าค่าย Give end  take (บำเพ็ญประโยชน์) อบรมลูกเสือ 3D  
(ประชาธิปไตย-ยาเสพติด-คุณธรรม) อบรมลูกเสือช่วงช้ันท่ี ๓ อบรมวิชาพิเศษลุกเสือวิสามัญช่วงช้ันท่ี ๒ อบรม
จัดทำเครื่องบินเล็ก (ลูกเสือเหล่าอากาศ) ช่วงช้ันท่ี ๓ เป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
มีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

๒.๓   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกท่ี เป็นโอกาสและ
ปัจจัยภายในอ่อน  กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อสถานศึกษาได้แก่ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยด้านท่ีเป็นโอกาสมากท่ีสุด คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านท่ีเป็น
อุปสรรคมากท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา คือ  ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านงบประมาณ โดยปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีสุด คือ ด้านผลผลิต
และบริการ และด้านท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีสุดคือ ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการและด้านอาคารสถานท่ี 
 อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒.๔  ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ี พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้   ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๒.๔.๑ กระทรวงศึกษาธิการ 
  การดำเนินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาในปีงบประมาณ  2563   มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล  รัฐมนของตรี
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นดังนี้ 

หลักการ 
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในกำกับของรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นการประสานงานร่วมกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดแระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะท่ี
สำคัญต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ  ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ  และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 

  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ีสาม) 
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2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู้การสร้างอาชีพและการมี 
งานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู้นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษาท่ีการให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการ 

บริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ 

กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  5.  ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนสนับสนุนทรัพยากร  งบประมาณ อัตรากำลังความ
ต้องการจำเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วย 
จัดการศึกษา 
  7.  เร่งทบทวน  (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้
เอื้อต่อการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  เช่น จำนวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง  ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน  ให้พิจารณาส่ือสาร
อธิบายทำความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนใช้อัตรากำลังครู  โดยเฉพาะครูอนุบาล   ให้มีประสิทธิภาพ  และจัดทำแผน
ประเมินครูอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังจัดหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของ
ผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำ เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11.  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ีตรวจ
ราชการ  ติดตาม ประเมินผลในระดับนะโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒.๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศและของโลก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ใน 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑   
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง  

การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
๕.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ  
     เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
     (Sustainable Development    Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  
    เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐  

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา  
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ   
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย   
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่ม 
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษา  
 
 



26 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   มีมาตรฐานและลด 

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 

มาตรการและแนวดำเนินการ 
 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นท่ี  

๖. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

๗. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด  
๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ ท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑   
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์  

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ   

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
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๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้  

๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  
ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)   
๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
๔. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู ้

 

นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Global Goals for 
Sustainable Development)  

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ัง ของสถานศึกษา  
๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน  
 

ตัวชี้วัด  
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง   
ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค  

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน  

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต  มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม   

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
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๙. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand ๔.๐  

๘. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานท่ีให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

 

นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานท่ัวไป  

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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ตัวชี้วัด  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

๒.๔.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
 ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
จุดเน้น  

 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๕  กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๔  
๒.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
๓.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา

สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
๔.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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๕.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

๖.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ 

๗.  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  

๘.  สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๙.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

๒.๔.๔ โรงเรียนวิชิตสงคราม 
ได้กำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวิชิตสงคราม 
การจัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  สร้างคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ 
 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี ๒๑   
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
๕. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามวิถีลูกเสือ 
๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ก้าวสู่สากล 
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  ๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และบุคลกรทางการศึกษา 
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำทาง 
การศึกษา  

 ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 ๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนรู้จักวิธีการโดยนำพระบรมราโชบายด้าน 

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

3. ยกระดับมาตรการ แนวทางการป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ในสถานศึกษา 

4. มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
5. ยกระดับการพัฒนาระบบการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือผู้เรียน  
6. เสริมสร้างรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลท่ี 

เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
7. ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 

1.  ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด  
2.  มุ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 

ระบบดิจิทัล  
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4. มุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และอนามัย ให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง 
ร่างกายและจิตใจ  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา ปรับเปล่ียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

7. ยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านการส่ือสาร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

7. พัฒนาวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม 
สมรรถนะรายบุคคล  
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดการ 

เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข   จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. พัฒนาอาคารสถานท่ี  ส่ิงอำนวยความสะดวก  สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ 
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ 
ปลอดภัย   

4. ส่งเสริมและพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  
ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ    

5.  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา    

6. ส่งเสริมครูในพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  ,  การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกรใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) , จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)   , จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) ,ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน  หรือบันได ๕ ข้ัน 
(Independent Study : IS)    

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแนะแนวด้านศึกษาต่อ  ด้านการประกอบอาชีพ ตามความ 
ถนัด ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข      

8. ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง    

9. จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)   
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ      มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ 
๑. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน  
๒. สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. สนับสนุนครูให้ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
๖. ส่งเสริมสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๗. ยกระดับสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมสนองนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยการ 
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ 
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมา 
ประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐  
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๖. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากร  และสถานท่ีให้เป็นโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ  
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหา 

จัดการ  
 
 



 

บทที่ ๓ 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
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บทที่ ๓ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 

การจัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ 

 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี ๒๑   
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
๕. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามวิถีลูกเสือ 
๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ก้าวสู่สากล 
  ๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และบุคลกรทางการศึกษา 
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำทาง 

การศึกษา  
 ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 ๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนรู้จักวิธีการโดยนำพระบรมราโชบายด้าน 

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

3. ยกระดับมาตรการ แนวทางการป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ใน 
สถานศึกษา 

4. มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
5. ยกระดับการพัฒนาระบบการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือผู้เรียน  
6. เสริมสร้างรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลท่ี 

เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
7. ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 

ประเดน็กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 

1.  ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด  
2.  มุ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 

ระบบดิจิทัล  
3. มุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และอนามัย ให้ผู้เรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง 

ร่างกายและจิตใจ  
4. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา ปรับเปล่ียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  
6. ยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านการส่ือสาร 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  
7. พัฒนาวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม 

สมรรถนะรายบุคคล  
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดการ 

เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข   จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. พัฒนาอาคารสถานท่ี  ส่ิงอำนวยความสะดวก  สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ 
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ 
ปลอดภัย   

4.  ส่งเสริมและพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  
ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ    

5. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา    

6. ส่งเสริมครูในพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning)  ,  การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกรใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) , จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)   , จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)   , ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ข้ันตอน หรือบันได ๕ ข้ัน  
(Independent Study : IS)    

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแนะแนวด้านศึกษาต่อ  ด้านการประกอบอาชีพ ตามความ 
ถนัด ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต มีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข      

8. ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง    

9. จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)   
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ      มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ 
๑. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน  
๒. สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  
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สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)   
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. สนับสนุนครูให้ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็น 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
๖. ส่งเสริมสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๗. ยกระดับสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมสนองนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยการ 
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ 
ดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิด 
มาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ต ามแนวทาง  
Thailand ๔.๐  

๖. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากร  และสถานท่ีให้เป็นโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ  
มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ   และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน   เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการ  
 
 
 



 

 

 

 

 

บทที่ ๔ 

กลยุทธการพัฒนาโรงเรียน 
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บทที่ ๔ 
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 

 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนรู้จัก
วิธีการโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พฒันาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

1.โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ลูกเสือน้อย 
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- การจัดทำหลักสูตรลูกเสือน้อย 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ
สภานักเรียนโดยยึดหลักศาสตร์ของพระราชา 

2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

1.โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีลูกเสือ 
- กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลูกเสือ
สามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีประจำกอง 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบแถว 
2.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา    
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
- วันสำคัญตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ
ท้องถิ่น 

3. ยกระดับมาตรการ แนวทางการป้องกันยาเสพติด
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในสถานศึกษา 

1. โครงการรักสุขภาพ 
-  กิจกรรมแอโรบิค 
2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “วิชิตเกม” 

4. มุ่งเน้นพฒันาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
มีความมั่นคงปลอดภัย  

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ภายในสถานศึกษา 

5. ยกระดับการพัฒนาระบบการดูแล  ติดตาม  และ
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6. เสริมสร้างรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ การวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมสำหรับการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1. โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและห้องเรียนองค์
รวม 
-  การเยี่ยมช้ันเรียน 
- การสังเกตการสอน 
- การจัดการห้องเรียนองค์รวม 
 

7. ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
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ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๒. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

เป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคล้อง
และเหมาะสมกับท้องถิ่น 

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมภาษาจีน 
- กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น เลิศวิชาภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1.  ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด  

1.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 
2.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู 
(ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
3.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6) 
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสำหรับนักเรียน 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวงโยธวาทิต 
6. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู 
(ระดับปฐมวัย)   

2.  มุ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล  

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

3. มุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และอนามัย ให้
ผู้เรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง 
ร่างกายและจิตใจ  

1. โครงการรักสุขภาพ 
-  กิจกรรมแอโรบิค 
2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  “วิชิตเกม” 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ  

1.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (NT และ O - NET ) 
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ 
4. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา ปรับเปล่ียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

1.โครงการส่ือสามมิติ สร้างสรรค์บูรณาการหรรษา 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. ยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอย่าง

1.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการ
เขียนนักเรียน ป.๗ 
-  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออก
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ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ครู และบุคลกรทาง
การศึกษา 
 

น้อย ๑ ภาษา  เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องช้ัน ป.๒ – ป.๖ 
-  กิจกรรมประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนช้ัน ป.๑ 
– ป.๖ และการรู้เรื่องการอ่านม.๑–ม. 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ( จัดจ้าง
ครูอาสาสมัครจีน ) 

7. พัฒนาวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน 
โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล  

1. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

กลยุทธร์ะดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดการเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข   จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและห้องเรียนองค์
รวม 
-  การเยี่ยมช้ันเรียน 
- การสังเกตการสอน 
- การจัดการห้องเรียนองค์รวม 
2.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- หนูน้อยรักการอ่าน 
-  English For Kids 
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
-  Jungceylon Junior Soccer 
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้วยกระบวนการสภานักเรียนโดยยึดหลักศาสตร์ของ
พระราชา 

2. พัฒนาอาคารสถานท่ี  ส่ิงอำนวยความสะดวก  
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑   

3. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมี
คุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย   

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี 
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ    

1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “วิชิตเกม” 
2. โครงการรักสุขภาพ 
-  กิจกรรมแอโรบิค 

5.  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของ

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
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สถานศึกษา    
6. ส่งเสริมครูในพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนให้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
(Active Learning)  ,  การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบมุ่งเน้นกรใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) , จัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาด้านอารมณ์ และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL)   , 
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   , ส่งเสริมครูให้
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได 
๕ ข้ัน (Independent Study : IS)    
 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-  อบรมครู 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแนะแนวด้านศึกษาต่อ  
ด้านการประกอบอาชีพ ตามความถนัด ความต้องการ 
และความสนใจของผู้เรียน เพื่อเป็นการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้ การวางแผนชีวิต มีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข      
 

1. โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรม บริการรอบด้าน 
งานแนะแนว 
- กิจกรรม แนะแนวสัญจร 
- กิจกรรม แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
- กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา  
(ม.๓ และ ม.๖) ด้านการเรียน ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว
และสังคม 

8. ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง    
 

1.โครงการอาหารกลางวัน 

9. จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform)  เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
๑. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

1. โครงการวิชิตวิชาการ เปิดบ้านวิชิต (Wichit Open 
House) -  นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาฯ  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ  การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมปฐมวัย 
2.โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา  
(ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
3. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้วยกระบวนการสภานักเรียนโดยยึดหลักศาสตร์ของ
พระราชา 

๒. สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้
พิการ  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนำจัดการ
เรียนร่วม 
 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

๔. สนับสนุนครูให้ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ภายในสถานศึกษา 

๖. ส่งเสริมสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ New DLTV ในช้ันเรียน 

๗. ยกระดับสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

1.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่

1. โครงการงานรับนักเรียน 



47 
 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
๑. ส่งเสริมสนองนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ี
ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและ
ชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ  

1.โครงการโรงเรียนสีเขียว 
-  กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการคัด แยก ยก 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้รอบห้องเรียน 
-  กิจกรรมค่ายแกนนำ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสียงรักษ์โลก 
-  กิจกรรม Reduce The Use Of Plastic(การลด
การใช้พลาสติก) 
-  กิจกรรมขยะ มีค่าอย่าท้ิงเกล่ือนกลาด(ธนาคารขยะ) 
(บูณาการกับสภานักเรียน) 
-  กิจกรรมห้องเรียนติดดาวปลอดขยะ(บูรณาการกับ
สภานักเรียน) 
-  กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  
(เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ) 
- กิจกรรมQR CODE รักษ์โลก 
- กิจกรรม เยาวชน คนวิชิต คิดสรรสร้าง 
- กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก 

๒. สนับสนุนให้สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยการสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการคัดแยกขยะ และนำขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อ
ลดปริมาณขยะ  ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและ
ชุมชน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรยีน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ 
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และนักเรียนสามารถ
นำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 
๔.๐  
๖. ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากร  และ
สถานท่ีให้เป็นโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการ
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ประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

1. สนับสนุนให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

 

 
 
1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิ
บาล ( คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ) 

 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

1. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ   และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วน   เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ  
 

1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม 
หลักธรรมาภิบาล  
( คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ) 
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บทที่ ๕ 
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
โรงเรียนได้กำหนดแนวทาง กำกับติดตาม ประเมินและรายงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การกำกับติดตาม 
๑.๑ กำหนดวิธีการ และระยะเวลากำกับติดตามงาน 
๑.๒ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการติดตามงาน 

๒. การประเมินผล 
๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒.๒ สร้างเครื่องมือประเมินผล 
๒.๓ ดำเนินการประเมินผลท้ังก่อนดำเนินการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินการเพื่อ             
      ดูความก้าวหน้าหาข้อบกพร่อง และประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ และ  

            ประสิทธิผลในการทำงาน 
๓. การตรวจสอบ 

๓.๑ โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุง  พัฒนา 
๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะ                

                การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
๔. การรายงานผล 

๔.๑ รายงานผลการดำเนินเมื่อส้ินสุดในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยเจ้าของโครงการ 
๔.๒ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล 
      ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
๔.๓  เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะสามปี โรงเรียนดำเนินการแต่งต้ัง  
  คณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัด 

 


