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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนประจ าต าบลคชสิทธิ์  ได้ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งสู่มาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก ( World Citizen)   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ    
เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ท่ีเก่ง ดี และด ารงชีพอยู่อย่างมีความสุข 

โรงเรียนมี “ แผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๒ “  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอื้อต่อการพัฒนา   สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
เพื่อความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย  โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดย
อาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู   
และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมีปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างและนโยบายท่ีดี  การให้บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาต้องแก้ไข คือ การจัดหาส่ือ และอุปกรณ์การศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
มากขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์  
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีจึงถือว่าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของโรงเรียนท าให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้   
๑. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี” เดิมช่ือว่า โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม เปิด
ท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
ชาวต าบลคชสิทธิ์และต าบลใกล้เคียงในการท่ีจะขยาย ขอบเขตทางการศึกษาให้มีถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ัน
ปีท่ี ๔-๖(ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพ่อพระครูกัลยาณกิตติคุณร่วมมือกับประชาชนกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งน าโดยนายสุข  
บุญนุชเป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นก านันต าบลคชสิทธิ์ ) ได้ขอจัดต้ังโรงเรียนจนเมื่อวันท่ี๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๐๒ ทางหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะได้มาตรวจสถานท่ีก่อสร้างและอนุญาตให้เปิดโรงเรียนโดย
ใช้ช่ือโรงเรียนว่า "โรงเรียนคชสิทธิ์"  
            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ทางโรงเรียนได้ท าเรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มช่ือโรงเรียนโดย
ใช้ช่ือฉายานามของพระครูกัลยาณกิตติคุณ  เจ้าอาวาสวัดขอนชะโงกเพิ่มเติมเป็น  "โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณ
วิทยาคม" ท้ังนี้เนื่องจากหลวงพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนมาตลอดและเป็นผู้อุปการะพื้นท่ี
ก่อตั้งโรงเรียน 
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  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับความเห็นชอบจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยใช้  อักษรย่อ  ต.อ.พ.บ.  
และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจ าโรงเรียน ในวันท่ี   
๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา  โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันและมีเนื้อท่ี
ท้ังส้ิน  ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘  ตารางวา  
      ๑.๑ ที่ต้ังสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔ (ปทุมธานี – สระบุรี) 
 ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑/๑  หมู่  ๑๐  ถนนสุวรรณศร  ต าบลคชสิทธิ์  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๕๐ 
 โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๖-๓๐๒๐    โทรสาร   ๐-๓๖๓๖-๓๐๒๐ 
 Website http://www.tupsrb.ac.th/ 
 E-mail triamudom-pat.srb@hotmail.com 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  มีพื้นท่ีท้ังหมด ๔๒ ไร่ ๒งาน ๖๘ ตารางวาได้จัด
แบ่งเป็นส่วนดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑  เป็นสนามฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล ๑๕ ไร่  
         ส่วนท่ี ๒  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ๑๐ ไร ่
          ส่วนท่ี ๓  เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  ๑๐ ไร่  

 ส่วนท่ี ๔  ใช้ก่อสร้างอาคารเรียน ๗ ไร ่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา 
 

แผนท่ีต้ังโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผังโรงเรียน 
 

mailto:triamudom-pat.srb@hotmail.com
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แผนผังโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
  
 
  

 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  ตราพระเกี้ยวน้อย 
         อักษรย่อโรงเรียน   ต.อ.พ.สบ. 

 ปรัชญาของโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

 คติพจน์ประจ าโรงเรียน     อตฺตนาโจทยตฺตนาน  
      จงเตือนตนด้วยตัวเอง 
  สีประจ าโรงเรียน   ชมพู – น้ าเงิน 
            ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 

 เพลงประจ าโรงเรียน   มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
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ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
 

           ๑) นายจิบ  ทองเกิด  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่       ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕ 
           ๒) นายธงชัย  พิมพ์ทน  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่          ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ 
           ๓) นายชลอ  แสงวิฑูรย์  ครูใหญ่                 ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒ 
           ๔) นายถาวร  จามน้อยพรหม รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่          ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๓ 
           ๕) นายเงิน  ค าเขียน  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่          ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ 
           ๖) นายอุดม  เกตุวิวัฒน ์  ครูใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘ 
           ๗) นายสัญชัย  สุอุทัย  ครูใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๐ 
           ๘) นายทวี  หามนตรี  อาจารย์ใหญ่                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ 
           ๙) นายจตุรงค์  เกิดปั้น  อาจารย์ใหญ่                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ 
          ๑๐) นายอนุสรณ์  มาสกรานต์ อาจารย์ใหญ่                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
          ๑๑) นายรัก  ธนสัตย์สถิตย์   อาจารย์ใหญ่                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 
          ๑๒) นายวัชรินทร์  มัสเจริญ อาจารย์ใหญ่,ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒ 
          ๑๓) นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
          ๑๔) ว่าท่ี ร.ต.เริงฤทธิ์  ผดุงพันธ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
          ๑๕) นางพรทิพย์  บุญเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
          ๑๖) นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 ๑๗) นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี รักษาการในต าแหน่ง        ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน 
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๒. สภำพแวดล้อม 
     ๒.๑ สภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียน 
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  ต้ังอยู่ เลขท่ี ๑/๑ หมู่ ท่ี ๑๐ ต าบลคชสิทธิ์ 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ : ท่ีดินเอกชน 
 ทิศใต้ : ไปรษณีย์และท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก : ติดถนนสุวรรณศร 
 ทิศตะวันตก : ติดท่ีดินเอกชน 
     ๒.๒ สภำพแวดล้อมทั่วไป 
 มีความร่มรื่นและสวยงามด้วยแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดเป็นสวน ได้แก่ สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร สวน
ประดู่และสวนหย่อมตามบริเวณพื้นท่ีต่าง ๆ ของโรงเรียน มีไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆจัด  
ม้าหินอ่อนให้เป็นท่ีนั่งอ่านหนังสือ/ท างานของนักเรียน ตามบริเวณร่มไม้และทางเดิน ตามอาคารต่าง ๆ มี
ลานใต้ร่มไม้ท่ีให้ร่มเงาและมีบรรยากาศท่ีดี ท าให้นักเรียนมักใช้เป็นท่ีนั่งอ่านหนังสือและพักผ่อนอยู่เป็น
ประจ า 
๓. ระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 ระดับช้ันท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          ๓.๑ โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พทุธศักรำช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

๑.ภาษาไทย ๑.๕ -  ๑.๕ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ - 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ 
๔.สังคมศึกษา ฯ ๒.๐ - ๒.๐ - 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ - ๑.๐ - 
๕.ศิลปะ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๕ - ๑.๕ - 

รวม ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ ๔๔๐ ๑๒๐* ๕๐ ๔๔๐ ๑๒๐* ๘๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๓.๕๗/๑.๐ ๓.๕๗/๑.๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๒๐ ๕๒๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๒๔๐ 

 



ห น้ า  | ๗ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พทุธศักรำช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑.ภาษาไทย ๑.๕ -  ๑.๕ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ - 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ ๑.๐ 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒.๐ - ๒.๐ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ - ๑.๐ - 
๕.ศิลปะ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๕ - ๑.๕ - 

รวม ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ ๔๔๐ ๑๒๐* ๕๐ ๔๔๐ ๑๒๐* ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๓.๕๗/๑.๐ ๓.๕๗/๑.๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๒๐ ๕๒๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๒๔๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พทุธศักรำช  ๒๕๕๑ 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

๑.ภาษาไทย ๑.๕ -  ๑.๕ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ - 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒.๐ - ๒.๐ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ - ๑.๐ - 
๕.ศิลปะ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๕ - ๑.๕ - 

รวม ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ ๑๑.๐ ๔.๐* ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ ๔๔๐ ๑๒๐* ๕๐ ๔๔๐ ๑๒๐* ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๓.๕๗/๑.๐ ๓.๕๗/๑.๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๒๐ ๕๒๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๒๔๐ 

 
๓.๒ โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ๑)  โครงสร้างท่ี ๑ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เป็นโครงสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมี
ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ห้องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  
           ๒)  โครงสร้างท่ี ๒ ศิลป์ท่ัวไป จ านวน ๓ ห้องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๙ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓.๕ - ๕.๐ 
๔.สังคมศึกษา ฯ ๑.๕ - ๑.๕ - 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ - ๐.๕ - 
๕.ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 

รวม   ๗.๐   ๘.๐   ๕๐   ๕.๕   ๙.๕   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ  ๒๘๐   ๓๒๐   ๕๐   ๒๒๐   ๓๘๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๑๔ ๑.๐/๑.๗๓ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๕๐ ๕๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๐ 
 

 สำยศิลป์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

มัธยมศึกษำปีที่ ๔/๒ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ - ๑.๐ - 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ - ๓.๐ - 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.๕ - ๑.๕ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๕.ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

รวม   ๗.๐  ๗.๐   ๕๐   ๘.๕   ๗.๐   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ  ๒๘๐   ๒๘๐   ๕๐   ๓๔๐   ๒๘๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๐ ๑.๒๑/๑.๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๒๐ ๕๘๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๑ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓.๕ ๒.๐ ๓.๐ 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.๕ - ๑.๕ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ - ๐.๕ - 
๕.ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 

รวม   ๗    ๘   ๕๐  ๗.๕   ๗.๕   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ   ๒๘๐   ๓๒๐   ๕๐  ๓๐๐  ๓๐๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๑๔ ๑.๐/๑.๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๕๐ ๕๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๒ 
 

สำยศิลป์-ทั่วไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ - ๑.๐ - 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑.๕ - ๒.๐ - 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.๕ - ๑.๕ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๕.ศิลปะ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

รวม   ๗.๐   ๘.๐   ๕๐  ๗.๕   ๘.๐   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ  ๒๘๐  ๓๒๐   ๕๐  ๓๐๐  ๓๕๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๑๔ ๑.๐/๑.๒ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๕๐ ๗๒๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๓๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๓ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช  ๒๕๕๑   

 
สำยวิทยำศำสตร์-คฯตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ 
๓.วิทยาศาสตร์ - ๕.๐ ๑.๐ ๕.๐ 
๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.๕ - ๑.๕ - 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ - ๐.๕ - 
๕.ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 

รวม   ๕.๕   ๙.๕   ๕๐   ๕.๕   ๙.๕   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ   ๒๒๐   ๓๘๐   ๕๐   ๒๕๐   ๓๘๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๗๓ ๑.๐/๑.๔๕ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๕๐ ๗๐๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๓๕๐ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช  ๒๕๕๑   

 
สำยศิลป์-ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มสาระ/นก. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

๑.ภาษาไทย ๑.๐ -  ๑.๐ -  
๒.คณิตศาสตร์ ๑.๐ - ๑.๐ - 
๓.วิทยาศาสตร์ - - ๑.๐ - 
๔.สังคมศึกษา ฯ ๑.๕ - ๑.๕ - 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๕.ศิลปะ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๔.๐ ๑.๐ ๔.๐ 

รวม  ๕.๕   ๘.๐   ๕๐   ๕.๕   ๘.๐   ๕๐ 
จ านวนช่ัวโมงตามสาระ  ๒๒๐   ๓๒๐   ๕๐   ๒๕๐   ๓๒๐   ๕๐ 
สัดส่วนช่ัวโมงพื้นฐาน/เพิ่มเติม ๑.๐/๑.๒ ๑.๐/๑.๒๓ 
จ านวนช่ัวโมงรายภาค ๕๐๐ ๕๔๐ 
จ านวนช่ัวโมงรายปี ๑๒๔๐ 

 
 
๔. เขตพื้นที่บริกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  มีเขตพื้นท่ีบริการเพื่อการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในต าบลคชสิทธิ์  ต าบลโคกตูม ต าบลโพนทอง
และต าบลใกล้เคียง   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์
อุปถัมภ์)   โรงเรียนวัดโคกกลาง  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร  โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดโพนทอง  
ร้อยละ ๘๐ และโรงเรียนใกล้เคียงเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ  ๒๐  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับจากนักเรียนท่ีจบจากช้ันมัธยมศึกษาในปีท่ี๓ เดิมร้อยละ ๘๐  
และรับจากนักเรียนโรงเรียนอืน่ร้อยละ ๒๐   
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๔. ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
     ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ………๗๒๕………คน 
     ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……๔๕๕………คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น/เพศ ชำย หญิง รวม ห้องเรียน เฉลี่ยรวมต่อห้อง 
ม.๑ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๓ ๓๙ 
ม.๒ ๔๕ ๓๕ ๘๐ ๓ ๒๙ 
ม.๓ ๔๘ ๔๙ ๙๗ ๓ ๔๖ 

รวมมัธยมต้น ๑๕๒ ๑๓๔ ๒๘๖ ๙ ๓๘ 
ม.๔ ๒๗ ๓๓ ๖๐ ๒ ๒๔ 
ม.๕ ๒๘ ๓๕ ๖๓ ๒ ๒๗ 
ม.๖ ๒๑ ๒๕ ๔๖ ๒ ๔๙ 

รวมมัธยมปลำยและเทียบเท่ำ ๗๖ ๙๓ ๑๖๙ ๖ ๓๓ 
รวมทั้งหมด ๒๒๘ ๒๒๗ ๔๕๕ ๑๕ ๓๖ 

 
๕. ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
     จ านวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และต าแหน่ง 

ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครแูละบคุลำกร 

ชำย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ๐ ๐ ๐ 
รองผู้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ 
ครูช านาญการพิเศษ ๐ ๔ ๔ 
ครูช านาญการ ๓ ๐ ๓ 
ครู ๓ ๑๒ ๑๕ 
ครูผู้ช่วย ๐ ๒ ๒ 
ครูพนักงานราชการ ๐ ๑ ๑ 
ครูอัตราจ้าง ๒ ๒ ๔ 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ๐ ๑ ๑ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๐ ๑ ๑ 
ลูกจ้างประจ า ๑ ๐ ๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ๐ ๒ 

รวม ๑๑ ๒๓ ๓๔ 
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๖. ข้อมูลสภำพชุมชน 
     ๖.๑  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะชุมชนเป็นชนบท เป็นชุมชนด้านบริการและท่ีอยู่
อาศัย เนื่องจากใกล้เคียงแหล่งอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ : ท่ีดินเอกชน ทิศใต้ : ไปรษณีย์และท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออก : ติด
ถนนสุวรรณศร ทิศตะวันตก : ติดท่ีดินเอกชน อาชีพหลักของชุมชนมีลักษณะการประกอบอาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรม ท านา ท าสวน รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การค้าขายเป็น
ส่วนใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นท่ีรู้จักคือ ประเพณีลอย
กระทง นมัสการหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธิ์  นมัสการพลวงพ่อพุทธนิโรธรังสี วัดขอนชะโงก 
      ๖.๒  ผู้ปกครอง  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีส่วนน้อย ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพหลัก คือ ค้าขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาชีพรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้จากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ ๓๐๐ บาท และ
ประชากรยังมีรายได้จากการประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมท าให้ประชาชนมี
รายได้พอกินพอใช้ในการด ารงชีวิต 
     ๖.๓  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
   ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชนบทและวิถีชีวิตเป็นแบบด้ังเดิม เป็นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ลาวพวน ชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและประกอบอาชีพส่วนตัวขนาด
เล็ก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดขอนชะโงก ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธนิโรธรังสีและ
วิหารหลวงพ่อส าเร็จศักด์ิสิทธิ์  ดูแลโดยมูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ีศักดิ์สิทธิ์และมี
ช่ือเสียงโด่งดัง เป็นท่ียอมรับและสักการะบูชาของคนในชุมชนใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียง ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดภูมิปัญญา เช่น การนวดแผนโบราณ การท านาแบบเกษตรอินทรีย์ การ
ปลูกแคนตาลูป โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัดขอนชะโงก  วิหารหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคชสิทธิ์ สวนวาสนาเป็นสวนปลูกแคนตาลูปในชุมชนท่ีส่งออกต่างประเทศอย่าง
เดียว  การท านาแบบเกษตรอินทรีย์  แหล่งวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ้านหนองตาโล่  สถานี
วิทยุเอเชียเสรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ คลองระพีพัฒน์  โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีอยู่ใกล้โรงเรียนและสถานประกอบการอื่น ๆ ท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งท่ี
นักเรียนสามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วัด 
และหน่วยงานในชุมชนเช่นเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ ส านักงานบริส่วนต าบลคชสิทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคชสิทธิ์ ฯลฯ ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น และได้รับความ
ร่วมมือจากสถานีต ารวจอ าเภอหนองแค ส านักงานเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัดท าโครงการพัฒนานักเรียนและบุคลการร่วมกัน
ท้ัง ๑๗ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ สวน
ประดู่ สวนสมุนไพร สวนเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคชสิทธิ์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสุขอนามัยและมีโครงการดูแลสุขภาพของนักเรียน และโรงเรียนร่วมกัน 
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๗. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
     ๑. คอมพิวเตอร์ มีจ านวนท้ังหมด  ๕๐ เครื่อง 

  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๕๐ เครื่อง 
  -  ใช้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว  ๑๐ เครื่อง 

     -  ใช้ในการบริการห้องสมุด ๒ เครื่อง 
     ๒. เว็บไซต์โรงเรียน http://www. .tupsrb.ac.th 
     ๓. ห้องสมุดมีขนาด.......๑๗๙........ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด …๕,๐๐๐……… เล่ม 
  - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………อิเล็กทรอนิกส์……(pls ๕) 
  - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในรอบปีการศึกษา  เฉล่ีย...๒๐... คน /วัน คิดเป็นร้อยละ...
๓.๙๒.ของนักเรียนท้ังหมด และเฉล่ีย....๑๐๐..... คน /สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ....๑๙.๖๔.......ของนักเรียน
ท้ังหมด      
     ๔. ห้องปฏิบัติการ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๕  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน  ๒  ห้อง   
   ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ        จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ          จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย         จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซียน)         จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา)       จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรี         จ านวน  ๑ ห้อง 
    ๕. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่   ลานกีฬาต้านยาเสพติด  สนามฟุตบอล  หอประชุม
อเนกประสงค์  ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ  ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 ๑. สวนเมลอนวาสนา 
 ๒. วัดขอนชะโงก 
 ๓.  คลองระพีพัฒน ์
 ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 ๕. ส่ิงแวดล้อมในชุมชนรัศมี ๑ กม. 
 ๖. วิหารหลวงพ่อส าเร็จศักด์ิสิทธิ์ 
 ๗. การท านาแบบเกษตรอินทรีย์   
          ๘. แหล่งวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ้านหนองตาโล่  (ตลาดเก่าหนองตาโล่) 
          ๙. สถานีวิทยุเอเชียเสรี  
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๖. ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปรำชญ์ชำวบ้ำน เร่ือง/เนื้อหำ จ ำนวน 

๑. สทต.คชสิทธิ์ การฝึกอาชีพ ระยะส้ัน นักเรียน ๓๐ คน 
๒. กกต.สระบุรี ลูกเสือ กกต. นักเรียน ๔๐ คน 
๓. ชมรมคนห่วงหัว สสส. โครงการขับขี่ปลอดภัย นักเรียน ๔๕๕  คน 
๔. นางลัดดา  ศิริพานิช งานใบตอง นักเรียน  ๒๐  คน   
๕. พระอาจารย์จากวัดขอนชะโงก การสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียน ๒๘๔   คน  
๖. เกษตรอินทรีย์ SCG. การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ นักเรียน ๔๐ คน 
๗. ผู้ใหญ่บัญชา  ยอดเมือง การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ นักเรียน ๕๕ คน 
๘. ชาวบ้านหมู่ ๑๐ ต.คชสิทธ์ การปลูกพืชอินทรีย์แบบพอเพียง นักเรียน ๔๕๕ คน 
๙. นสง. กอ.รมน. จังหวัดสระบุร ี นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ นักเรียน ๔๕๕ คน 
๑๐. สนง.ปกครองจังหวัดสระบุร,ี พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นักเรียน ๔๕๕ คน 
๑๑. โรงเรียนในเครือเตรียม 
     อุดมศึกษาพัฒนาการ  

ผู้น านักเรียน สภานักเรียน ๑๐ คน  

ข้อมูลอำคำรสถำนที่: อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา 

ประกอบด้วย อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 

ท่ี 
อำคำรเรียน 

และอำคำรประกอบ 
จ ำนวน 
(หลัง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร *ห้องพิเศษ 

๑ อาคารเรียน ๓ ๑๔ ๘ ๑๑ 
๒ โรงฝึกงาน ๑ ๒ - - 
๓ หอประชุม ๑ - - - 
๔ บ้านพักครู ๔ - - - 
๕ อาคารช่ัวคราว ๑ - - - 
๖ ส้วม ๒ - - - 
๗ สนามฟุตบอล ๑ - - - 
๘ บ้านพักภารโรง ๑ - - - 

รวม ๑๔ ๑๖ ๘ ๑๑ 
 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
      ๑. เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จ านวน ๑๗ โรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
และพัฒนาบุคลากร 
      ๒. เครือข่ายสหวิทยเบญจมิตร จ านวน ๕ โรงเรียน 
      ๓. MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ  ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี    สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 มัธยมศึกษาเขต ๔   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน  นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์ 
                           รักษาการในต าแหน่ง  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน ) 
จ ำนวนครู   ผู้บริหาร ๑ คน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๓๕ คน   
จ ำนวนนักเรียน  ข้อมูลวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๔๑  คน 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษา  สระบุรี ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก      
ท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักการท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของของโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเป็นไปตามความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉล่ียผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
หลักฐำนที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ด้ำนผู้เรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ท้ังด้านวิชาการ การงาน
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อาชีพศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เปิดรายวิชาโครงงาน 
(OCOP)  สอดแทรกการจัดการเรียนรู้  STEM  ทุกระดับช้ัน จัดนิทรรศการวิชาการ  หนึ่งห้องเรียน        
หนึ่งโครงงาน (OCOP) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ  ของตนเอง  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การมอบหมายภาระงาน
น าเสนอผลงานความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว   

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีโครงการ/กิจกรรมก าจัด ๐, ร, มส. โดยมีการประกันเกรดให้กับผู้เรียน 
กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ เข้าร่วมโครงการในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ โครงการ
สายใยเตรียมฯพัฒน์ เป็นโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  โครงการแลกเปล่ียน
สถานท่ีเรียนของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เป็นต้น  จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจ าปี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์  
    ส าหรับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามความ
ต้องการ ความสนใจ มีความถนัด  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย เห็นคุณค่าเก ี่ยวกับภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้เหมาะสม              
ในช ีว ิตประจ าวัน เช่น การเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย กิจกรรมชุมนุม เช่น เหรียญโปรยทาน 
ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ ดนตรีไทย กระทงใบตอง นาฏศิลป์ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โครงการปลูกผัก
อินทรีย์ ชีวีเป็นสุข เป็นต้น 

การด าเนินงานโครงการตามนโยบายพิเศษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน ความมีวินัย ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
หลักสูตรท่ีโรงเรียนก าหนด โดยใช้ Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สามารถพัฒนาตนเองและสังคม มีผลท าให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
ส่งผลต่อการติด ๐ ร มส ลดลงร้อยละ ๙๕ 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ     
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน  ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
บริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ โดย
น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางานต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการต่างๆ สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้มีนักเรียนครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
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กระบวนการก ากับติดตามให้ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามรูปแบบการ
ด าเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ PDCA  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีระบบโครงสร้างการบริหาร ๔ กลุ่ม
บริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ โดย
มีการแต่งต้ัง และมอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบงานตรงตามศักยภาพของ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน มีระบบเครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อส่ือสาร 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ ICT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดสภาพแวดล้อม และบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เสริมสร้างอนามัยของนักเรียน และดูแลระบบสาธารณูปโภคได้
สะดวก สะอาด และปลอดภัยแก่นักเรียน 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

ภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ มีเอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียน
น าเสนอผลงานโครงงาน OCOP และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน ๑๗ โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการ หลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธิ์กับวิถีชุมชน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง  
เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการเครื่องมือท่ีหลากหลาย ให้ข้อมูลและรายงานผลการเรียนย้อนกลับแก่ผู้เรียน        
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ียังไม่สมบูรณ์ทุกคน ด้วยวิธีการประกันเกรด 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
ด้ำนผู้เรียน 

๑. การจัดท าระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ท่ีรองรับการใช้งาน
ของโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน และการออกแบบ การประเมินคุณภาพ
ด้วยการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ( Digital Literacy) ท าให้
นักเรียนสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking) ได้ 

๒. โรงเรียนควรใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community ) ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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๓. จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริง และ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ท้ังด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้
ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็น
การสร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานทุกฝ่าย การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  เป็นฐานคิด 
ครอบคลุมการบริหารท้ัง ๔ กลุ่มบริหาร น าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  

๒. การสร้างและคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมาใช้ในการบริหาร จัด
การศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งบประมาณ และ
งานบริหารท่ัวไป จุดเน้นการพัฒนาท่ีส าคัญคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
การพัฒนานักเรียนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  และรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  โดยสร้างเครือข่ายโรงเรียน ได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น   
ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน หรือด้านอื่น ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking) 

๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ี
เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยการ
จัดท าวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  พัฒนา  น าเสนอ และเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

๑. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   สู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
(MOU)  

๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการทดสอบ O–NET และ 
แนวข้อสอบ PISA และจัดท าคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบระดับชาติ 
 ๓. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วิสัยทัศน์   
 “ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เป็นโรงเรียนของชุมชน บน

พื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
และพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมี
คุณภาพและเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๕.พัฒนาส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

๖.ส่งเสริมผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

๗.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน และพร้อมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

ศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕.สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
๖. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญา

ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
๗. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
๑. พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
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๓. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู 
๔. พัฒนาบริหารการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๕. สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ผู้เรียน    
คนดี มีน้ ำใจ  หมายถึง  คนท่ีด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม         

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น กตัญญู มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าท่ี ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น
และสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติสุข  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 สิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม
อยู่เสมอ  มีการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม รู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอาชีพท่ี
สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่น เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดและประสิทธิผลใน
การบริหารงาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สระบุรี  
ใช้หลักคุณธรรม  ๘ มำตรฐำน ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวชี้วัด ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวชี้วัด ๑.๔ เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด ๑.๕ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดทุกครั้ง 
มำตรฐำนที่ ๒ มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ ท าการบ้านหรืองานท่ีครูมอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกผู้อื่น 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ รักษาค ามั่นสัญญา 
 ตัวชี้วัด ๒.๕ ปฏิบัติตามค าพูด 
 ตัวชี้วัด ๒.๖ ไม่หลอกข่มขู่เอาเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่น 
มำตรฐำนที่ ๓ มีวินัยและควำมรับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ รับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมายและท างานท่ีมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ ยอมรับผิดต่อการกระท าของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด ๓.๔ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 ตัวชี้วัด ๓.๕ ท าเวรประจ าวันสะอาด จัดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ 
 ตัวชี้วัด ๓.๖ มีมารยาทและสัมมาคารวะต่อครู ผู้ปกครองและรุ่นพี่ 
 ตัวชี้วัด ๓.๗ มีความรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท 



ห น้ า  | ๒๕ 
 

มำตรฐำนที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ 
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ตัวช้ีวัด ๔.๓ ร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม/คลินิกเพื่อการเรียนรู้สัปดาห์ละ ๑ คาบอย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๐ 
 ตัวชี้วัด ๔.๕ เข้าห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
 ตัวชี้วัด ๔.๖ สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร ส่ือ หนังสือ อินเตอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
มำตรฐำนที่ ๕ อยู่อย่ำงพอเพียง 
 ตัวชี้วัด ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 ตัวชี้วัด ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ตัวชี้วัด ๕.๓ ปลูกผักสวนครัวที่บ้านคนละ ๑ แปลง 
 ตัวชี้วัด ๕.๔ จัดท าบัญชีครัวเรือนทุกเดือน 
 ตัวชี้วัด ๕.๕ มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกเดือน 
มำตรฐำนที่ ๖ มีควำมมุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 ตัวชี้วัด ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
 ตัวชี้วัด ๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด ๖.๓ สนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ไม่ปล่อยงานให้ค้างและท างานเต็มความสามารถ 
 ตัวชี้วัด ๖.๕ สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มและเพื่อน 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร ส่ือ หนังสือหรืองานท่ีครูมอบหมาย 
 ตัวช้ีวัด ๖.๗ จัดท าบันทึกย่อ สรุป องค์ความรู้เป็นแผนท่ีความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน
ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๗ รักควำมเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูญญู
กตเวท ี
 ตัวชี้วัด ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ตัวชี้วัด ๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย 
 ตัวชี้วัด ๗.๔ ไม่ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว 
มำตรฐำนที่ ๘ มีจิตสำธำรณะ 
 ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวชี้วัด ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 ตัวชี้วัด ๘.๓ ปลอดอบายมุขทุกชนิดและไม่สูบบุหรี่ 
 ตัวชี้วัด ๘.๔ มีน้ าใจช่วยเหลือและบริการครู เพื่อน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวชี้วัด ๘.๕ ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ตัวชี้วัด ๘.๖ ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

“ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรมฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์      “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ  

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  ในการ
แข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 
๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
เป้ำหมำย  

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. 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 น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖ . สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษา 
นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
เป้ำประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย ์สุจตริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

๕. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
    ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนด 
               ๑.๒ สถำนศึกษำ  

           ๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนด  

           ๒) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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๒. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ควำมรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
              ๒.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนด  
              ๒.๒ สถำนศึกษำ  
                     ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  
                     ๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
                     ๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
                     ๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษา
ช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

๓. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์

การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ  

  ๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
  ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
  ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
  ๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
     ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี 

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

     ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

     ๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
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     ๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ  
    ๑. เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

๔.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
      ๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในพื้นท่ีสูงในถิ่น

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท  

           ๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูง  ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

          ๓) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัด
เวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  

๔.๒ สถำนศึกษำ  
           ๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลท่ี

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร  

           ๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
           ๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เป้ำประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้  

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้
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ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

   ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ต้ังแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

   ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

   ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๒. สถำนศึกษำ  
    ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ

ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตาม
กระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบ     
สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

   ๒.๒ ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  

  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

  ๒.๖ ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
นโยบำยที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  
เป้ำประสงค์  

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
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๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ  
    เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร  เชิงสมรรถนะ 

สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย  
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
             ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
                    ๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง  ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

      ๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร  

๑.๒ สถำนศึกษำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที 

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน  
    ๒.๓ กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ  
           ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่ การมีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

๒.๓.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
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๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร  

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 

มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓  
๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับช้ัน  

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
  ๒.๓.๒ สถำนศึกษำ  
           ๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning)  
  ๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 

(Independent Study : IS)  
๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
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๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออก
ก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  

  ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๒.๔ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ  
          เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส          

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการ
ด าเนินการ  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  

๖. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี ต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

๘. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี   
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  

๙. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส  

๓. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำ  
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   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง  ตามความต้องการ  และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทาง
การด าเนินการ ดังนี้  

    ๓.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด 
๒ ) พัฒนารูปแบบการ เรียนรู้ ผ่ านระบบดิจิ ทัล  (Digital Learning Platform) เพื่ อ

ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
    ๓.๒ สถำนศกึษำ  

๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด  

๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 

๔. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการต้ังแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการ
พัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ 
เช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง  

   ๔.๑ กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ  
         การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิต

ครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิต
ครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตคร ู
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๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ  

๔.๒ พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและ
หน้าท่ีของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมในช้ันเรียน ท าหน้าท่ีกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

    ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

    ๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

    ๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

    ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community: PLC) 

    ๖. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าท่ีของตน  

    ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

    ๘. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลท่ีเน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

    ๙. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
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    ๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  

    ๑๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ๑๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

    ๑๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training  

    ๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

    ๑๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ  

๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง เป็นต้น  

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ  

๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
นโยบำยที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  



ห น้ า  | ๓๗ 
 

๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา  

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ  การได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภำคเอกชน หน่วยงำน ที่เก่ียวข้องใน
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล  

๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๑.๒ สถำนศึกษำ  
     ๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ  
     ๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี 

จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
     ๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อใน

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
     ๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการ

เรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  
     ๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

มีคุณภาพ  
     ๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน

อย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ  
 
๒. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำม

บริบทของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นส าคัญ  
              (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอ  

    เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน  และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี  

    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในพื้นท่ีประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  

๔. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
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    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
นโยบำยที่ ๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำประสงค์  

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล  ด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า ๓RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimediaและอื่น ๆ  
๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔.บริโภคท่ีเป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือน
กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

๕. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน  การจัดการขยะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค  

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 

๘.จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตอ่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office)  

๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา  

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีน าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
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๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม  แลกเปล่ียนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์  

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ท่ัวไป  

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร  

๑. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 

    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าท่ีและอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี  

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงาน ด้านธุรการ 
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่
ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
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    (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

    (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น 

    (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต  

     (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

    (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

    (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี  

    (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ  ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  

     (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

๒. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำน มีควำม
ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

    เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าท่ี สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

    (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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    (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

    (๔ ) ส่ง เสริมการบริหารจัดการเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาโดยใช้พื้น ท่ี เป็นฐาน  (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  

    (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
    (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
    (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  
    (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
    (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
๓. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำร

จัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ  
     เป็นมาตรการท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยัง ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  

     (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

     (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

    (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

 
๔. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็น

ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด  
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ 
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับท้ังใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

    (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

    (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ  ด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปล่ียน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

    (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

    (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา
ของประเทศ 

จุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักกำร 

๑.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ  ท้ังผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

๒ .บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค์การมหาชนในก ากับ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
ระดับมัธยมศึกษำ มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
  ๑.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 ๒.จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
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 ๑.ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 ๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 ๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 ๕. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 ๖. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
 ๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอื้อต่อ
การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
 ๘. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล /ข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาส่ือสารอธิบายท า
ความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
 ๙. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 ๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนึ่ง 
ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด  ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
  

 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สระบุรี 

เร่ือง  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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มำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
            ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
            ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหา 
            ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
            ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
            ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตท่ีชัดเจน 
            ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
            ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ 
      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
      ๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย 
      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
      ๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส 
      ๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง 
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มำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
      ๓.๗  ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๓.๘  มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน      

 

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  สระบุรี ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน โรงเรียนก าหนดเอง 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ระดับดี 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

         ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
             อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

         ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการ 
             ด ารงชีวิตท่ีชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

              - นักเรียนบอกเป้าหมายชีวิตในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
              - นักเรียนวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้               ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
              - นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจพอเพียง               

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

         ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ ระดับดีเลิศ 
             - นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายาม เข้าร่วม 
                  กิจกรรมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๕ ระดับดีขึ้นไป 

               - นักเรียน มีผลการเรียน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ตัวบ่งชี้ 

               -.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับภาค 
                  เรียนท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๙๕ ระดับดีขึ้นไป 

๒.คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เร ียน ระดับดีเลิศ 
         ๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรคุณธรรมเป้าหมาย 
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
         ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ระดับดีเลิศ 
             - นักเรียนขึ้นไปมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
             - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ  
               กตัญญูกตเวท ี

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

             - ผ ู้เรียนมีความภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และ 
               เหน็คุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 
               เหมาะสม ในช ีว ิตประจ าวัน 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผ ู้บริหำร 
                  สถำนศ ึกษำ 

ระดับดี 

      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี  
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
      ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย             

 ระดับดี 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ระดับดี 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

      ๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เข้ารับการประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ไมน่้อย 
กว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผู้บริหารมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีภูมิรู้ ภูมิ
ธรรมและภูมิฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐   



ห น้ า  | ๔๙ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ตัวบ่งชี้ 

      ๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บริหารสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ 
               มีผลงานปรากฏชัดเจน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ระดับดีเลิศ 
              - โรงเรียนในเครือข่าย มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

              - โรงเรียนในเครือ มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

              - โรงเรียนในเครือมีระบบการบริหารท่ีตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส ระดับดีเลิศ 
              - โรงเรียนในเครือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเครือข่ายจัดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ระดับดีเลิศ 
              - โรงเรียนในเครือ มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ      
                เอกชน และท้องถิ่น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน ้นผูเ้รียนเป็นสำค ัญ ระดับดี 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ระดับดี 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดี 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับดี 

      ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

      ๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ระดับดี 
            - ครูพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับการ
ประชุมการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐  ช่ัวโมง 

ระดับดี 

       ๓.๗  ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  ระดับดี 
       ๓.๘  มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน          ระดับดี 
              ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
              ๒) ครูมีรูปแบบการสอนท่ีเน้นทักษะในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ( ๗C) 
                - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
                - การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
                - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
                - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
                - ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้ทันส่ือ 
                - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ตัวบ่งชี้ 

                   ส่ือสาร 
                - ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู ้
      ๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
            ๑) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูล
เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๒) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความสามารถความ
แตกต่างของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๓) ครูติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐  
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บทที่ ๓ 
กรอบแผนกลยุทธ ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสระบุรี 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
๑. พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์
และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการ 
    เรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่ม และวิชาการ 
    - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 
๒. โครงการ OCOP&OPEN HOUSE 
   - กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน  

(15 ห้องเรียน) 
   - OPEN HOUSE 

 มฐ ๑.๑  
ตัวชี้วัด ๑-๘ 

น.ส.ฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ 
 
นายเอกชัย โสกสินธุ์ 
 
 
น.ส.สุชาดา  แก้วกระจ่าง 
น.ส.จีริสุดา จินรโหฐาน 

๒. นักเรียนมีอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ส่ิงแวดล้อม ทักษะอาชีพและ
ภาวะผู้น า มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิดค านวณ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อธิบาย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
๓. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้าง
และใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้าน  
   ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ วิถีชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมไทย มี
เป้าหมายในชีวิตการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถี 
   ชุมชนและความเป็นไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
 ๗. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที

สถานศึกษาก าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   - โรงเรียนคุณธรรม 
   - โรงเรียนสุจริต 
   - กิจกรรมลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   - กิจกรรมวันปีใหม่ 
   - กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง 
   - กิจกรรมวันเกียรติยศ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
   - กิจกรรมประดับเข็มพระเกี้ยว 
      และไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
   - กิจกรรมแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมพ่อแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมสถาปนาโรงเรียน 

มฐ ๑.๒ 
ตัวชี้วัด ๑-๕ 

นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
 
กลุ่มสาระสังคม ฯ 
กลุ่มสาระสังคม ฯ 
นางฉวีวรรณ  สุธีระกุล 
ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวนิชดา  บุญชิด 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นางสาวสุวิตรี  ทางดี 
นายดนัย  อ่อนค า 
นายกฤษณะ  มิกขุนทด 

๘. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มฐ ๑.๒ 
ตัวชี้วัด ๑-๕ 

มฐ ๑.๒ 
ตัวชี้วัด ๑-๕ 

 ๙ .มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
   - ระบบดูแลฯ 
   - โรงเรียนสีขาว 
   - โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

มฐ. ๑.๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑,๓ 

นางสาวนิชดา  บุญชิด 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก

ระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่
คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   
๒. ส่งเสริมการน าหลักประชาธิปไตยมาใช้ใน
โรงเรียน รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย 

๕. โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์ประชาธิปไตย  
   - กิจกรรมสภานักเรียน 
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนประชาธิปไตย 
   - กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 

มฐ. ๑.๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ 

นางสาวสุวิตรี ทางดี 
นายดนัย  อ่อนค า 

๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม มี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีความรู้
และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  

๖. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   - ค่ายวิชาการและคุณธรรม(สังคมศึกษา) 
   - พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    (ห้องเรียน)  
   - หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร 
     ท้องถิ่น ฯกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
   - กระบวนการเรียนรู้ฯ ๘ กลุ่มสาระ 
   - แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   - สอนเสริมเติมความรู้ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
   - กิจกรรมเรียนรวม 
    

 มฐ. ๑.๓ 
ตัวชีวัดท่ี ๑-๙ 

 นายเอกชัย โสกสินธุ์ 
 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 
 
น.ส.จีริสุดา  จินรโหฐาน 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 
น.ส.นุชจรีย์ จ าเริญโชค 
 
น.ส.วิไลรัตน์  ชาญพฤติ 
 

๒. มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู ้
๓. มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน ใฝ่
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รักและเข้าใจ
ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
๔. พัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

๗. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
    - พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู ้
    - บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    - บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ห้อง DLIT  
    - ห้องสมุด 
     
             

นายศรัญญู  ศรีพูล 
น.ส.นุชจรีย์  จ าเริญโชค 
นายศรัญญู  ศรีพูล 
น.ส ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
น.ส. ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
น.ส. วิไลรัตน์ ชาญพฤติ 
 

๕. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ส่งเสริมความรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  

๘. พัฒนางานห้องสมุด 
๓.พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์วิชาชีพครู 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   - กิจกรรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู  
   - กิจกรรมสรรหาบุคลากร   
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
   - กิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ 
 
 
 
 

มฐ.๒ ตัวชี้วัด
๒.๔ 
มฐ.๒ ตัวชี้วัด 
๒.๗ 
มฐ.๓ ตัวชี้วัด 
๓.๑,๓.๔,๓.๕,๓
.๗,๓.๘ 
  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 
๓. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้าง
ครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ
ก้าวสู่ความเป็นพลโลก 
๔. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



ห น้ า  | ๕๕ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
๔. พัฒนาบริหารการจัดการ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
   - กลุ่มบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มบริหารบุคคล 
   - กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   - กลุ่มบริหารท่ัวไป 
๑๐. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑-
๒.๒ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๙-
๒.๑๑ 

 นางยุพิน  หอมสุข 
 
 
 
 
 
นายศรัญญู  ศรีพูล 

๒. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา 
๓. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

มฐ. ๒ 
ตัวชี้วัดท่ี 
๒.๖,๒.๘  

๑๑. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดล้อม  

    - กิจกรรม ๕ส. 
    - กิจกรรม ซ่อม บ ารุง วัสดุอุปกรณ์และ               

ครุภัณฑ์ฯลฯ 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
    - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 
    - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
      ส่ิงแวดล้อมฯลฯ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

มฐ.๒ 
ตัวชี้วัด ๒, ๕, ๖ 

นายกฤษณะ  มิกขุนทด 
 
นางสาวสุขฤทัย แก้วมาลา 
นายกฤษณะ  มิกขุนทด 
 
นายกฤษณะ  มิกขุนทด 
นายกฤษณะ  มิกขุนทด 
นายกฤษณะ  มิกขุนทด 
 
นายศรัญญู ศรีพูล 

๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน ตระหนักและ  
   เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   และส่ิงแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการส่ือสารแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ 

๑๒. โครงการเตรียมพัฒน์สัมพันธ ์
  - เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร 
  - สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์สู่ความเป็นเลิศ 

 มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดท่ี 
๒.๒,๒.๔ ๒.๑๒ 

น.ส.จีริสุดา จินรโหฐาน 
          



ห น้ า  | ๕๖ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 

  - สานสายใยเครือเตรียมพัฒน ์
  - สายใยเตรียมพัฒน ์
  - ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   - MOU 

 

  
 

 
นางยุพิน  หอมสุข 

๓. เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

บริหารงบประมาณ 
บริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๗ 
 

กรอบกลยุทธ์ระดับแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะในใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
และพร้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
มฐ.๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑-๘ 

ร้อยละของนักเรียน 
๑)ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพ 

๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนและมี
ทักษะชีวิตและเหมาะสม   
๓) ร้อยละของนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ทางวิชาการในแต่ละระดับ
เขตพ้ืนที่ ระดับชาติ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑. พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์
และเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
    - เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘ 
กลุ่มสาระฯ และวิชาการ 
    - ยกระ ดับผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน ๘ กลุ่ม สาระ 
    - กิจกรรมแนะแนว 
 
    -  แ ข่ ง ขั นทั ก ษ ะ ท า ง
วิชาการ 
 

    น.ส.ฤทัยทิพย์ 
              ร้อยพุทธ 
นายเอกชัย โสกสินธ์ุ 
 
 
น.ส.สุชาดา 
     แก้วกระจ่าง 
 
นายเอกชัย โสกสินธ์ุ 
 
 

๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง มีศักยภาพเป็นพล
โลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
มฐ. ๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑-๓ 

๔)โรงเรียนที่มีนวัตกรรม
รูปแบบเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ และ
สามารถถ่ายทอดไปสู่
นักเรียนให้มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

 ๘๐ 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๒. โครงการ OCOP&OPEN 
HOUSE 
   - กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
ห น่ึ ง โ ค ร ง ง า น  ( ๑ ๕ 
ห้องเรียน) 
 
 

     น.ส. จีริสุดา 
         จินรโหฐาน 
 
 



ห น้ า  | ๕๘ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๖. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
มฐ ๑.๒   
ตัวชี้วัด ๑-๕ 

 ร้อยละของนักเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
คุณธรรมเป้าหมาย และ
ค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
๕) มีความสุภาพอ่อน
น้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
๖)ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๘๐  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
๘๕  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
๙๐  
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
  

 
๙๕  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

๑. พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์
และเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

 ๓.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
   - โรงเรียนคุณธรรม 
   - โรงเรียนสุจริต 
   - กิจกรรมลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   - กิจกรรมวันปีใหม่ 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   - กิจกรรมแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - เปิดประตูสู่โลกกว้าง 
   - กิจกรรมวันเกียรติยศ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
   - ประดับเข็มพระเก้ียวและ
ไหว้คร ู
   - วันสถาปนาโรงเรียน 

     น.ส.สุวิตรี ทางดี 
 
 
กลุ่มสาระสังคม ฯ 
กลุ่มสาระสังคม ฯ 
กลุ่มการงานอาชีพ  
ภาษาต่างประเทศ 
 น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี  ทางดี 
นายดนัย อ่อนค า 
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี ทางดี 
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
น.ส.สุวิตรี ทางดี   
นายกฤษณะ 
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เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๖. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
มฐ ๑.๒  ตัวชี้วัด ๑-๕ 

๑.สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน ในระดับดี 
๒ ครูร้อยละ ๘๐ เย่ียม
บ้านนักเรียนทุกคนและน า
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน               ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
๓.การด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และนักเรียนทุกคนได้รับ
การช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง 
๔.ผู้เรียนที่เข้าร่วมร้อยละ 
๑๐๐ 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๑. พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์
และเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

๔.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน    
   - ระบบดูแลฯ 
   - โรงเรียนสีขาว 
   - โรงเรียนปลอดบุหรี ่
 

     น.ส.นิชดา บุญชิด 
 

 
 



ห น้ า  | ๖๐ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 ๓. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง มีศักยภาพเป็นพล
โลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

 ๑.ผู้เรียนประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดี  
๒.ผู้เรียนได้รับฝึกการ
ท างานร่วมกัน ปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มี
ความเข้าใจ และเคารพ
ในความคิดของผู้อื่น 
เป็นผู้น า ตามท่ีดี  
๓.ผู้เรียนมีความเข้าใจ
สังคมประชาธิปไตย
เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยเรียนรู้อยู่
ร่วมกันและการท างาน
เป็นทีม 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕  ๑. พัฒนาผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์
และเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

 ๕. โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์
ประชาธิปไตย  
   - กิจกรรมสภานักเรียน 
   - กิจกรรมอบรมนักเรียน
ประชาธิปไตย 
   - กิจกรรมอบรมผู้น า
นักเรียน 

     น.ส.สุวิตรี ทางดี 
นายดนัย อ่อนค า 

 

 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๑ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 ๑. สถานศึกษามีหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
มฐ.๓ 
ตัวชีวัดที่ ๑-๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของนักเรียน 
๑.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระฯ และผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)สูงข้ึน
ร้อยละ ๕  
๒.นักเรียนมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและน าความรู้
ไปปรับใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ย่ิงข้ึน 
๓.สถานศึกษามีหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู ้
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๒. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและใช้แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖. โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  
    - ค่ายวิชาการและ
คุณธรรม 
 
   - พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา(ห้องเรียน)  
   - หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตร ท้องถ่ิน ฯ 
   - กระบวนการเรียนรู้ฯ ๘ 
กลุ่มสาระ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   - กิจกรรมเรียนรวม 
   -กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
  - กิจกรรมสอนเสริมเติม
ความรู้  
 
 
 
 
 
 

     นายเอกชัย โสกสินธ์ุ 
          
 
กลุ่มสาระสงัคมฯ 
 
นายศรัญญู ศรีพูล 
 
น.ส.จีริสุดา 
       จินรโหฐาน 
 
 
น.ส.นุชจรีย์ 
      จ าเริญโชค 
น.ส วิไลรัตน์ 
        ชาญพฤติ 
 
นายเอกชัย โสกสินธ์ 
 
น.ส ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๒ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๒. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ ๙๐ ผลิต
และใช้สื่อ นวัตกรรม และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
๒.โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ืออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับมากข้ึนไป 
๓.ครูและนักเรียน ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้
ห้อง DLIT  
 ในการจัดการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพ 

๔.มีแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุ 
นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพียงพอกับผู้เรียน   
๕.ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและใช้แหล่ง
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  
 

๗. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  
  - บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    - บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    - ห้อง DLIT 
    - ห้องสมุด 
    - ระบบ ICT การเรียนการ
สอน 
              

นายศรัญญู  ศรีพูล 
น.ส.นุชจรีย์  จ าเริญโชค 
น.ส ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
 
น.ส. ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
 
น.ส. ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
น.ส. วิไลรัตน์ ชาญพฤติ 
นายศรัญญู ศรีพูล 

 



ห น้ า  | ๖๓ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖  
๑.ผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามศีักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
(มฐ.๒ ตัวชี้วัด๒.๔ 
มฐ.๒ ตัวชี้วัด ๒.๗ 
มฐ.๓ ตัวชี้วัด 
๓.๑,๓.๔,๓.๕,๓.๗,๓.๘) 
 
 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑. เข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อป ี
๒. มีการจัดท า ID Plan  
SAR รายบุคคล  พัฒนา
วิชาชีพ PLC  การ
พัฒนาตนเองเพ่ือมีและ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์  ว๒๑/
๒๕๖๐ และการนิเทศ
ติดตามการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์วิชาชีพ 
๓. การนิเทศติดตามการ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์
วิชาชีพ 
๔.ตรวจสุขภาพประจ าป ี
ปีละ ๑ ครั้ง 
๕.มีครูอัตราจ้างและ
ลูกจ้างชั่วคราวเพียงพอ 
๖.เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมขวัญและก าลังใจ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐
๐ 

๓.พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีมาตรฐานคุณภาพ
ตามเกณฑ์วิชาชีพครู 

 ๘. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
   -กิจกรรมอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน 
   -กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู  
  - กิจกรรมสรรหาบุคลากร  
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
   - กิจกรรมสร้างเสริมขวัญ
และก าลังใจ 

     กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
  



ห น้ า  | ๖๔ 
 

เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๔. พัฒนาบริหารการจัดการ
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑-๒.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๙-๒.๑๑ 

๑.การบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๒.การบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. และ 
สมศ. 
๓.การมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
๔.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการ
ประกัน คุณภาพทางการ
ศึกษา 
๕.สถานศึกษามีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๔. พัฒนาบริหารการ
จัดการการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ๙. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
   - กลุ่มบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มบริหารบุคคล 
   - กลุ่มบริหาร 
     งบประมาณ 
   - กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 

     นางยุพิน  หอมสุข 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารบคุคล 
กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
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เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๕.สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
มฐ. ๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖,๒.๘ 

๑. ผู้บริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง 
๒. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ ์ ครอบคลุมในทุก
ด้าน 
๓.  โรงเรียนสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. โรงเรียนให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง บุคคลและ
หน่วยงานอื่นได้ 
 

     ๔. พัฒนาบริหารการ
จัดการการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    นายศรัญญู ศรีพูล 
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เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๕. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑. ภูมิทัศน์ สภาแวดล้อม 
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะตามบริเวณ
และสถานที่ต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอยู่ในสภาพ
เหมาะสมสวยงานเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
๒. ระบบสาธารณูป โภค
ต่าง ๆ ของ 
โรงเรียนอยู่ในภาวะพร้อม
ใช้งานเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยกล้อง
วงจรปิด ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใชง้าน 
 
 
 
 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
๓. สร้างแหลง่เรียนรู้ที่มี
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้
นักเรียน ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ให้ถูก
สุขลักษณะ และ
เพียงพอ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๑. โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

     

- กิจกรรม ๕ส.         น.ส.สุขฤทัย  
           แก้วมาลา 

๒. กิจกรรม ซ่อม บ ารงุ วัสดุ
อุปกรณ์และครภุัณฑ์ ฯลฯ 

         นายกฤษณะ   
           มิกขุนทด 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค ฯลฯ 

        นายกฤษณะ  
            มิกขุนทด 

๔. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของผู้เรียน 

        นายกฤษณะ  
             มิกขุนทด 

๕. กิจกรรมปรับปรงุภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

        นายกฤษณะ   
             มิกขุนทด 

๖. กิจกรรมพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - - - นายศรัญญู ศรีพูล 
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เป้ำประสงค์/มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖  
๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพและ
เชี่ยวชาญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดย
ใช้รูปแบบการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
๗.พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
 
มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒,๒.๔ 
๒.๑๒ 
 

 ๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษา,เครือข่าย
ผู้ปกครอง,ชมรมศิษย์เก่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาค
ส่วน เข้ามามีบทบาท และ
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๒. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน. 
๓.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อยู่ในระดับดี 
๔.ความร่วมมือจากชุมชน 
องค์กรต่างๆ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐
๐ 

๕. สร้างเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

 ๑๒.โครงการเตรียมพัฒน์
สัมพันธ์ 
  - เตรียมพัฒน์รักษ์
องค์กร 
  - สัมมนาเครือเตรียม
พัฒน์สู่ความเป็นเลิศ 
  - สานสายใยเครือเตรียม
พัฒน์ 
  - สายใยเตรียมพัฒน์ 
  ( คณะกรรมการ
สถานศึกษา,เครือข่าย
ผู้ปกครอง,ชมรมศิษย์เก่า) 
 -ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
(ค่าบ ารุงสถานศึกษา,
ทุนการศึกษา, บูชาวัตถุ
มงคล,วันลอยกระทง,การ
แสดงนาฏศิลป ์
- MOU 

     น.ส.จีริสุดา  
             จินรโหฐาน 
 
 
 
 
 
 
นางยุพิน หอมสุข 
 
 
 
 
บริหารงบประมาณ 
บริหารวิชาการ 
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กรอบประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง 
กรอบประมำณกำรรำยรับของโรงเรียน 
 

รำยละเอียดงบประมำณ  ปี ๒๕๖๓ 
ที่ รำยกำร ม.ต้น ม.ปลำย รวมเงิน 
    ภำค ภำค   
    ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓   
 จ านวนนักเรียน ๒๘๖ ๑๖๙  
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ยอดยกมา           
  ๑.๑ เงินอุดหนุน    ๕๐๐,๕๐๐     ๕๐๐,๕๐๐     ๓๒๑,๑๐๐       

๓๒๑,๑๐๐  
๑,๖๔๓,๒๐๐ 

  รวมเงิน         ๑,๖๔๓,๒๐๐ 
๒ เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
๓ เงินโครงการโรงเรียนในฝัน           
๔ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี           
  ๔.๑ ค่าหนังสือเรียน  ๒๓๘,๐๙๘  ๒๐๖,๐๐๓ ๔๔๔,๑๐๑ 
  ๔.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๖๐,๐๖๐ ๖๐,๐๖๐ ๓๘,๘๗๐ ๓๘,๘๗๐ ๑๙๗,๘๖๐ 
  ๔.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๒๘๗๐๐ ๑๒๘๗๐๐ ๘๔๕๐๐ ๘๔,๕๐๐ ๒๙๗,๗๐๐ 
  ๔.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๑๒๕,๘๔๐ ๑๒๕,๘๔๐ ๘๐,๒๗๕ ๘๐,๒๗๕ ๔๑๒,๒๓๐ 

๕ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ           
  งบพัฒนาพ้ืนที่รอบบริเวณ

โรงงานไฟฟ้า 
     ๑๔๕,๐๐๐      ๑๔๕,๐๐๐ 

  รวมเงิน         ๑,๔๙๖,๘๙๑ 
๖ เงินรายได้สถานศึกษา           
  ยอดยกมา           
  เงินรายได้สถานศึกษา   คิด 

๘๔% ของ ๓๘๐คน 
   ๓๙๙,๐๐๐     ๓๙๙,๐๐๐      ๑๙๓,๕๐๐       

๑๙๓,๕๐๐  
๑,๑๘๕,๐๐๐ 

  ๖.๑ เงินบ ารุงการศึกษา          
  ๖.๒ เงินบริจาค          
  ๖.๓ เงินระดมทรัพยากร          
  รวมเงิน     

๑,๒๑๔,๑๐๐  
   
๑,๕๙๗,๑๙๘  

    
๗๑๘,๒๔๕  

    
๙๒๔,๒๔๘  

๑,๑๘๕,๐๐๐ 

  รวมทั้งสิ้น                  ๒,๘๑๑,๒๙๘                     ๑,๖๔๒,๔๙๓  ๔,๓๒๕,๐๙๑ 
       
 หักค่าสาธารณูปโภค  ๗๓,๐๐๐  ๘๗๖,๐๐๐.๐ 

 ค่าหมึกถ่ายเอกสาร   ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
 ค่ากระดาษ    ๑๐๐,๐๐๐  

      ๙๑๖,๐๐๐.๐ 
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สัดส่วนกำรบริหำรงบประมำณงบเงินรำยได้สถำนศึกษำ   ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เงินรายได้สถานศึกษา ๑,๑๘๕,๐๐๐ 

จ่ายค่าจ้างบุคลากร ๘๕๗,๒๐๐ 
คงเหลือ ๓๒๗,๘๐๐ 

สัดส่วนกำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา            ๑,๖๔๓,๒๐๐  
หักค่าสาธารณู เดือนละ  ๗๓,๐๐๐             ๘๗๖,๐๐๐  

คงเหลือ             ๗๖๗,๒๐๐  
 
 สัดส่วนกำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 

ฝ่ำย สัดส่วนกำรจัดสรร จ ำนวนเงิน จัดสรรจริง คิดเป็นร้อยละ 
๑. ฝ่ายวิชาการ ๖๐ ๗๐๗,๖๕๘.๐๐ ๗๕๒,๖๕๘ ๖๓.๘๑ 
๒. ฝ่ายบริหารท่ัวไป ๑๐ ๑๑๗,๙๔๓.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘.๗๔ 
๓. ฝ่ายงบประมาณ ๑๐ ๑๑๗,๙๔๓.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓.๓๙ 
๔. บุคคล ๑๐ ๑๑๗,๙๔๓.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒.๕๔ 
๕. ส ารองจ่าย ๑๐ ๑๑๗,๙๔๓.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
 ๑๐๐ ๑,๑๗๙,๔๓๐.๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนกำรบริหำรงบประมำณงบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๑๒,๒๓๐ 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ ๑๐๓,๐๕๗.๕๐ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา  
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรม  
   - กิจกรรมลูกเสือเนตนารี  

คงเหลือ ๓๐๙,๑๗๒.๕ 
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กำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 

โครงกำร กิจกรรม 
อุดหนุน พัฒนำผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่น ๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
๑. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  
- วิทยาศาสตร์ ๓๐,๐๐๐       
- คณิตศาสตร ์ ๓๐,๐๐๐       
- ภาษาไทย ๓๐,๐๐๐       
- ภาษาต่างประเทศ ๓๐,๐๐๐       
- สังคมศึกษาฯ ๓๐,๐๐๐       
- การงานอาชีพ ๓๐,๐๐๐       
- สุขศึกษา พลศึกษา ๓๐,๐๐๐       
- ศิลปะ ๓๐,๐๐๐       
- วิชาการ ๓๐,๐๐๐       
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
- แนะแนว ๑๐,๐๐๐       

๒. โครงการ 
OCOP&OPEN 
HOUSE 

- หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงาน ๓๐,๐๐๐       
- OPEN HOUSE ๑๕,๐๐๐       

๓. โครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- โรงเรียนคุณธรรม       ๙,๐๐๐ 
- โรงเรียนสุจริต         
- ลอยกระทง       ๓,๐๐๐ 
- วันคริสต์มาส 
   และวันปีใหม่ 

๑๕,๐๐๐       

- เปิดประตูสู่โลกกว้าง   ๗๐,๐๐๐     
- วันเกียรติยศ   ๓๐,๐๐๐     
- ปฐมนิเทศ ๑๗,๐๐๐       
- ประดับเข็มพระเก้ียว 
   และไหว้ครู 

๒๐,๐๐๐       

- วันเข้าพรรษา ๘,๐๐๐       
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓,๐๐๐       
- วันแม่แห่งชาติ ๑,๕๐๐       
- วันพ่อแห่งชาติ ๑,๕๐๐       
- วันสถาปนาโรงเรียน ๔,๐๐๐       
- วันปิยมหาราช  ๑,๐๐๐       

๔. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ระบบดูแลฯ ๑๘,๐๐๐       
- โรงเรียนปลอดบุหรี ่  ๒,๐๐๐       
- โรงเรียนสีขาว ๔,๐๐๐       

๕. โครงการ 
เตรียมพัฒน์รัก
ประชาธิปไตย 

- สภานักเรียน ๓,๐๐๐       
- เลือกต้ังประธานนักเรียน ๑,๐๐๐       
- อบรมเยาวชนประชาธิปไตย         
- อบรมผู้น านักเรียนในเครือ     ๒๒,๐๐๐     



ห น้ า  | ๗๑ 
 

โครงกำร กิจกรรม 
อุดหนุน พัฒนำผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่น ๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
  เตรียมพัฒน์ 

๖. โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

- ค่ายวิชาการและคุณธรรม   ๕๐,๐๐๐     
- พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
  ทางการศึกษา 

  ๓๐,๐๐๐     

- หลักสูตรท้องถ่ิน ฯ         
- กระบวนการเรียนรู้ฯ  
   ๘ กลุ่มสาระ 

        

- แข่งขันทักษะทางวิชาการ ๑๕,๐๐๐    
- สอนเสริมเติมความรู้    ๑๐๔,๐๐๐ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๑๑๕,๐๐๐   ๗๕,๐๐๐ 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้         
- กิจกรรมเรียนรวม ๓,๐๐๐       

๗. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  

- บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ 
  โรงเรียน 

        

- บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง     ๒๐๐,๐๐๐   
- ห้องสมุด ๓๕,๐๐๐     ๑๒๐,๐๐๐ 
- ห้อง DLIT         
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  ของผู้เรียน 

        

- กิจกรรมอนุรักษ์พลงังาน ๓,๐๐๐       
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  และสิ่งแวดล้อม 

    ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

- ระบบ ICT การเรียน 
  การสอน 

      ๓๗๒,๐๐๐ 

๘. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมอบรม สัมมนาและ 
  ศึกษาดูงาน 

๒๐,๐๐๐     ๑๐๐๐๐๐ 

- กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู ๑๐,๐๐๐       
- กิจกรรมสรรหาบคุลากร       ๘๕๗๒๐๐ ๗๕๐๐๐๐ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
  ประจ าป ี

      ๓,๐๐๐ 

- กิจกรรมสร้างเสริม 
  ขวัญและก าลังใจ 

      ๒๐,๐๐๐ 

๙. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

- กลุ่มบริหารวิชาการ ๔๕,๐๐๐       
- กลุ่มบริหารบคุคล  ๓๐,๐๐๐        
- กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔๐,๐๐๐       
- กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐   

๑๐. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ

- studentcare      ๑๐๐,๐๐๐ 
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โครงกำร กิจกรรม 
อุดหนุน พัฒนำผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่น ๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๑๑. โครงการ
พัฒนางานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  

- กิจกรรม ๕ส. ๓๐,๐๐๐       
- กิจกรรม ซ่อมบ ารงุ อุปกรณ ์
  และครุภัณฑ์              

   ๑๐,๐๐๐   

- กิจกรรมพัฒนาระบบ 
  สาธารณูปโภค ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐       

- กิจกรรมพัฒนาระบบรักษา 
  ความปลอดภัย 

      ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการ
เตรียมพัฒน์
สัมพันธ์ 

- เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร    ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
- สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์ 
  สู่ความเป็นเลิศ 

        

- สายใยเตรียมพัฒน์         
- ระดมทรัพยากรเพ่ือ    
  การศึกษา 

     ๑๐๐,๐๐๐ 

- MOU         
 รวมงบประมำณ ๗๖๔,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐ ๑,๓๒๗,๒๐๐ ๑,๙๕๒,๐๐๐ 
รวมงบส ำรองจ่ำย  ๐ ๐  ๐  ๐  

รวมทั้งสิ้น ๗๖๔,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐ ๑,๓๒๗,๒๐๐ ๑,๙๕๒,๐๐๐ 
ส่วนต่ำง งปม. -๒,๒๐๐        

๙๕,๒๓๐  
-๑๔๒,๒๐๐ 

- 
๑,๘๐๗,๐๐๐  
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บทท่ี ๔ 
กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบคุณภำพและรำยงำน 

 

วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  
๑. แนวทำงและวิธีกำรติดตำมประเมินผล  
       ๑.๑ จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้ฝ่ายบริหาร  
       ๑.๒ จัดเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ  เช่น การสังเกต แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น  
       ๑.๓ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จึงด าเนินการทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการติดตาม (ข้อ ๑ และ ข้อ ๒) 
แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนท่ีต้ังไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการ
ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๒. กำรติดตำมและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนฯ  
  เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลอย่างไรโครงการมีประสิทธิภาพและหาประสิทธิผลอย่างไร  
และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการท่ีจะน ามาเป็นบทเรียน (Lessons Learned)ท่ี
จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียง
กับโครงการท่ีได้ท าการประเมินผลประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ิน
แผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย  

๒.๑ กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณเม่ือเทียบกับเป้ำหมำย  
เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน

โครงการตามแผน ว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด  
๒.๒ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  
เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการในการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการต่างๆ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์รวมถึงการสรุปปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการทางานอย่างไร  

๒.๓ กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำร  
เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต ท่ีได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีการประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
สามารถด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้  ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ซึ่ง
รวมถึงการจัดหาส่ิงของหรือการใช้บริการท่ีผลิตโดยหน่วยงานของโรงเรียน ให้กับผู้เรียนว่าได้ตามเป้าหมาย
ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีหรือไม่ ท้ังนี้ เป้าหมายท่ีด าเนินการเป็นเครื่องมือท่ีจะนาไปติดตาม
และประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
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๒.๔ กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร  
เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการว่าผู้เรียนได้รับประโยชน์จากส่ิงของหรืองานบริการท่ีจัดท าหรือผลิตโดยหน่วยงานของโรงเรียนอัน
เป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตของโรงเรียนท่ีก าหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ ท้ังนี้ เป็นการติดตาม
และประเมินผล โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  ผลการด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมท่ีระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ 
ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้น าบทเรียนท่ีได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมมาปรับปรุงโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
๓. กำรก ำหนดห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  

ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา( พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖)
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สามารถแสดงข้อมูลแผนการด าเนินงานได้ดังท่ีปรากฏใน
ตารางต่อไปนี้ 

 
รายการ/ เดือน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค.  สค. กย. 
๑.ขออนุมัติด าเนินการ 
ติดตาม/ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา 

            

๒. ด าเนินการติดตามผล
แผนพัฒนาการศึกษา 

            

๓.จัดท ารายงานการ
ติดตามผลแผน
แผนพัฒนาการศึกษา 

            

๔.เผยแพร่รายงานการ
ติดตามผลแผนพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี ๑ 

            

๕.ด าเนินการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา 

            

๖. จัดท ารายงานสรุป
แผนพัฒนาการศึกษา 

            

๗.เผยแพร่รายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา 
ครั้งท่ี ๒ 

            

 
กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล  

การน าแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สระบุรีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิผลนั้นทุกกลุ่มบริหารงานของโรงเรียนต้องจัดให้มีกิจกรรม
ส าหรับการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี ้ 
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๑. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงปี  
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นท้ังในระดับกลุ่มบริหารและภาพรวมของโรงเรียนโดยอาจจัดในรูปของการ

ประชุมติดตามผลงานเป็นระยะ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงหรือโครงการต่างๆ ซึ่ง
จะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

๒. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำป ี 
เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรีเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มบริหารงานต่างๆ  ได้มีการทบทวนถึง
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในการด าเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าท่ีส าคัญในการ
ทบทวนเป้าหมายและโครงการของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีเป็น
เครื่องมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

๓. กำรประเมินผลในระยะคร่ึงแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี  
เป็นการประเมินผลในช่วงระหว่างท่ีมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๓– ๒๕๖๖) 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ซึ่งควรมีการทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงการประเมินสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อนาไปสู่กระบวนการ
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลง  

๔. กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี  
เป็นการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๓– ๒๕๖๖) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  สระบุรี แบบรวบยอด เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการท่ีเกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนต่างๆ ท่ีได้รับจาก
การบริหารงานตลอด ช่วงเวลา ๔ ปีซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถนาไปมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในกำรปฏิบติัตำมกลยุทธ์ให้บรรลุผล 
 ๑. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ให้หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน หัวหน้า
แผนงานของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้ 
     ๑) ก ากับติดตามให้การด าเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
โรงเรียน 
     ๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ หลังจากด าเนินงาน/โครงการเสร็จส้ินแล้ว 
ภายใน ๑๕ วันท าการ 
     ๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการเป็นรูปเล่มตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดภายใน
วันท่ี ๑๕ มีนาคม ของทุกปี 
 ๒. กำรตรวจสอบคุณภำพและรำยงำน  ให้หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน
ด าเนินการดังนี้ 
     ๑) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
     ๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ จากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัง
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ภายใน ๓๐ วันท าการ 
     ๓) จัดท ารายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากการด าเนินงาน/โครงการของกลุ่มบริหาร
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผู้อ านวยการ ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคมของทุกปี 

๓. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ว่าด้วย ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติกลุ่มบริหารงาน
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บุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ตามรูปแบบของโรงเรียนท่ี
ก าหนด 

๒.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ แปลผล  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๓. เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปีของ 
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้จะต้องครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

๔. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง   ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น และส่ือออนไลน์ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


