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คำนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 - 2568 ซึ่งทางคณะกรรมการของ
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมจัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะเวลา
4 ป เปนความพยายามของสถานศึกษาโดยความรวมมือของคณะครู และบุคคลากรในโรงเรียนซึ่งไดมี
การประชุมและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ศึกษา
สถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยกำหนดกลยุทธที่เชื่อมโยงและ
สอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐาน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และกลยุทธที่กำหนดไวตามบริบทและเปาหมายของสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง นักเรียน ที่มีสวนรวมจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุลวงไป
ดวยดี

(นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร)
ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

 หนา 3

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2564 - 2568 ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครู ตลอดจนนักเรียน และเห็นวามีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตอไป

(นายปรีชา กองทรัพย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
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สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนำ
ประวัติโรงเรียน
ขอมูลพื้นฐาน
ภารกิจของสถานศึกษา
ผลงานดีเดน
สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายใน
การประเมินผลสภาพของสถานศึกษา
สวนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
อุดมการณการจัดการศึกษา
หลักสำคัญของการจัดการศึกษา
คาเปาหมายสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 4 นโยบาย แผนงาน กลยุทธการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉนับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2566
จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธของโรงเรียน
กรอบแผนกลยุทธิ์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ในระยะ 4 ป
สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ
ภาคผนวก

หนา
5
5
6
15
16
18
18
19
21
22
22
23
27
27
28
34
34
35
38
39
40
42
42
44
49
55
61
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สวนที่ 1 บทนำ
ประวัติความเปนมา

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เปนโรงเรียนที่เกิดจากความรวมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม
(อำเภอโพทะเล ในขณะนั้น) พรอมดวยไทยอาสาปองกันชาติรุน ๔ ไดรวมแรงรวมใจกันสรางอาคารเรียน
ชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง จำนวน ๒ หองเรียนโดยจัดใหมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๒๗ มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน และมีครู-อาจารย จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน มาทำ
การสอน และรักษาการครูใหญโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา จึงไดบรรจุครู-อาจารยมาประจำการ
จำนวน ๕ อัตรา และใหงบประมาณ ในการกอสราง ดังนี้
ปการศึกษา ๒๕๒๗ ไดรับงบประมาณกอสราง อาคารฝกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
บานพักครู ๑ หลัง บานพักภารโรง ๑ หลัง หองน้ำหองสวมขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง
ปการศึกษา ๒๕๒๘ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน ๑๐๘ ล จำนวน ๑ หลัง
ปการศึกษา ๒๕๓๖ ไดรับงบประมาณกอสราง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง
ปการศึกษา ๒๕๓๗ ไดรับงบประมาณกอสรางหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพัก
นักเรียนขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง
ปการศึกษา ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงป ๒๙) จำนวน ๑
หลัง
ปการศึกษา ๒๕๔๔ ไดรับงบประมาณกอสรางหอประชุม ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
ปการศึกษา ๒๕๔๕ ไดรับงบประมาณ กอสรางหองน้ำหองสวม ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง
โดยเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และในปการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปการศึกษา ๒๕๓๘ เปดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปจจุบันเปด
ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๙ หองเรียน
ปการศึกษา 2561 ปจจุบันไดเปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ตั้งอยูหมูที่ 258 หมู 7 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนา
ราง จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุมัติใหเปดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในปการศึกษา 2527 และทำการเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในปการศึกษา 2537
มีเนื้อที่ ๓๘ ไร ๒ งาน ๕๘ ตารางวา กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนโรงเรียนที่เปดสอนตาม
ความตองการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ ศรีประเสริฐ พรอมดวยผูใหญบานทุกหมูบาน ได
พรอมใจกันจัดหาที่ดิน ซึ่งไดรับการบริจาคจาก นายสำราญ เขียวยิ่ง และนายจันทร กองสินแกว
ชาวบานหมูที่ ๗ ไดรวมกันบริจาคที่ดินใหสรางโรงเรียน
ในป จ จุ บ ั น โรงเรี ย นโพธิ ์ ไ ทรงามวิ ท ยาคม มี น างสาวจิ ร ั ฐ ิ ต ิ ก าล บุ ญ อิ น ทร เป น ผู  บ ริ ห าร
ตำแหนงผูอำนวยการ มีนักเรียน 160 คน บุคลากรโรงเรียนจำนวนทั้งหมด คน ผูบริหารสถานศึกษา
1 คน ขาราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจาง 2 คน เจาหนาที่ธุรการ - คน
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อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
พื้นที่

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อำเภอโพธิ์ประทับชาง
อำเภอบรรพตพิสัย
อำเภอโพทะเล
อำเภอบรรพตพิสัย

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค

มีเนื้อที่ ๓๘ ไร ๒ งาน ๕๘ ตารางวา กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนโรงเรียนที่เปดสอนตาม
ความตองการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ ศรีประเสริฐ พรอมดวยผูใหญบานทุกหมูบาน ได
พรอมใจกันจัดหาที่ดิน ซึ่งไดรับการบริจาคจาก นายสำราญ เขียวยิ่ง และนายจันทร กองสินแกว
ชาวบานหมูที่ ๗ ไดรวมกันบริจาคที่ดินใหสรางโรงเรียน

 หนา 8
2. จำนวนนักเรียน
(ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖5)
จำนวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมนักเรียนทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

11
8
15
34
24
9
9
42
76

13
17
19
49
13
11
11
35
84

24
25
34
83
37
20
20
77
160

3. บุคลากร
รายการ

ผูอำนวยการ
ครูประจำการ
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจำ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

เพศ
รวม
ชาย หญิง
1
3
4

8
2
10

ระดับการศึกษา

ต่ำกวา ป.ตรี สูงกวา
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
11
5
6
2
2
14
7
7

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผูชวย

1
2
3

3
3

5
5

1
1
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาคารเรียน
โรงฝกงาน
หอประชุม
บานพักครู
บานพักนักเรียน หอนอน
สวม
สนามกีฬา

อาคาร

จำนวน (หลัง)
3
1
1
4
1
3
1

5. สนามกีฬา
จำนวน 2 สนาม ประกอบดวย สนามฟุตบอล และสนามเซปกตะกรอ
6. สภาพชุมชน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ตำบลโพธิ์ไทรงามตั้งอยูในอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
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ทิศเหนือ

ติดกับ ตำบลหวยแกว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ทิศใต

ติดกับ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก

ติดกับ ตำบลทายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก

ติดกับ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

1.2 เนื้อที่
มีเนื้อที่ ประมาณ 73.04 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,648 ไร เปนที่ดินสำหรับทำการเกษตร 40,743 ไร
1.3 ภูมิประเทศ
ตำบลโพธิ์ไทรงามสภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ดอน คิดเปนรอยละ 42.33
ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบทั่วไป คิดเปนรอยละ 36.46 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ลุม คิดเปนรอย
ละ 21.21 ของพื้นที่ทั้งหมด ไมมีภูเขา สภาพอากาศรอน มีลำคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย
สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ลักษณะทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว
1.4 จำนวนหมูบาน 6 หมูบาน
9 หมูบาน ดังนี้
หมูบาน

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
บานโพธิ์ไทรงาม
263
305
บานทุงกระทั่ง
172
351
บานทุงทอง
260
532
บานบึงลีเหนือ
332
667
บานคลองสะแวด
71
132
บานวังกระสูบ
237
486
บานหนองเคาแรว
208
448
บานบึงลีใต
211
431
บานโพธิ์ไทรงามพัฒนา
233
462
1.5 ทองถิ่นอื่นในตำบล

รวม

จำนวนครัวเรือน

568
351
532
667
132
486
448
431
462

253

- จำนวนเทศบาล - แหง- จำนวนสุขาภิบาล - แหง
1.6 ประชากร
ประชาการจำนวน 4,077 คน

120
205
456
60
157
212
186
142
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ชาย จำนวน 1,987 คน คิดเปนรอยละ 48.74
หญิง จำนวน 2,090 คน คิดเปนรอยละ 51.26
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,791 ครัวเรือน ความหนาแนนเฉลี่ย 55.82 คน
ประชากร
70 คน / ตารางกิโลเม
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ในตำบลโพธิ์ไทรงามประกอบอาชีพหลัก 4 ชนิด คือ ทำนา ทำไร พืชสวน
และปศุสัตวประชากรชาย
1,840 คน ประชากรหญิง
1,9
2.2 หนวยธุรกิจในตำบลโพธิ์ไทรงาม
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
3
แหง
3.1.1 โรงเรียนบานศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
3.1.2 โรงเรียนบานทุงทอง
3.1.3 โรงเรียนบานบึงลี
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ
10 แหง
- วัดโพธิ์ไทรงาม
- วัดสี่แยกธรรมเวท
- วัดญาณวโร สาขา 9
- วัดบึงลี
- วัดบึงปริง
- วัดทุงทอง
- วัดวังกระสูบ
- วัดใหมมงคลทุงกระทั่ง
- วัดบานหนองหวายเจริญธรรม
- สำนักสงฆปาบูรพาธรรม
แหง
3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตำรวจ
1 แหง
3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- องคการบริหารสวนตำบลโพธิ์ไทรงาม
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3.6 หนวยงานราชการอื่นๆ
- ที่ทำการฝายยางจังหวัดพิจิตรตั้งอยูหมูที่ 2 บานมาบชุมแสง
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 117
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1067
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1073
4.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณียโทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
4.3 การไฟฟา
-

-

แหง
แหง ระบุ

4.4 แหลงน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำหวย

1

สาย

- คลองวังกระสูบ
4.5 แหลงน้ำที่สรางขึ้น
7. การประกอบอาชีพ
ผูปกครอบสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 80 มีบาง
สวนประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 10 และสวนที่เหลือคืออาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 10
8. การนับถือศาสนา
ผูป กครองและนักเรียนนับถือศาสนาพุทธรอยเปอรเซ็นต
9. ฐานทางเศรษฐกิจ (ของผูปกครองนักเรียน)
ผูป กครองนักเรียนรายไดเฉลี่ย 50,000 บาท / ครอบครัว / ป
10. ความสัมพันธกับชุมชน
โรงเรียนไดสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยขอความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัด ผูนำชุมชน และองคกร
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
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11. แหลงเรียนรู
ตารางแหลงเรียนรูภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้
แหลงเรียนรูภายใน
 อาคารเรียนตาง
 หองสมุด
 หอง ICT
 หองปฏิบัติการทางภาษา
 หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
 หองโสตทัศนศึกษา
 หองคอมพิวเตอร
 หองประชุม
 หองทูบีนัมเบอรวัน
 หองสังคมและศาสนา
 หองศิลปะ
 หองการงานอาชีพ
 หองสหกรณโรงเรียน
 สนามกีฬา
 โรงยิม
 สวยกลวยน้ำวา
 สวนมะมวงหาว
 บอปลา
 ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ธนาคารโรงเรียน

แหลงเรียนรูภายนอก
 อางเก็บน้ำบึงนาราง
 สวนมะมวงหาวกำนันตำบลโพธิ์ไทรงาม
 ศูนยชัยพัฒนาอำเภอบางมูลนาก
 ตลาดสดตำบลโพธิ์ไทรงาม
 กลุมการเรียนรูการทอผาบานหวยแกว
อำเภอบึงนาราง
 กลุมทอเสื่อบานหวยแกว อำเภอบึงนางราง
 วัดโพธิ์ไทรงาม
 วัดวังกระสูบ
 วัดบึงนาราง
 วัดบึงปง
 วัดบึงลึ
 วัดหวยแกว
 โรงเรียนตางๆ ในอำเภอบึงนาราง
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
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ภารกิจของสถานศึกษา
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถิ่น
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
5. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด
7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน
จาก ทรัพยสินของสถานศึกษา
8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาสำนักงานเขตมัธยมพิจิตร
9. สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอื่นใน
ชุมชน และ ทองถิ่น
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ไดรับมอบหมายและตามที่
กฎหมายอื่น กำหนด
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ผลงานดีเดน ปการศึกษา 2565

 หนา 16

 หนา 17

สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
1. สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จาก 4 ปจจัย คือ
1.1 ปจจัยดานสังคม และวัฒนธรรม ที่ตั้งของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ตั้งอยูใกลกับตลาด
สดที่พึ่งเกิดขึ้นไดเปนเวลา 1 ป เริ่มกลายเปนชุมชนแหงการคาขาย สภาพทางกายภาพเปนชุมชนที่อยู
กันเปนหมูบาน โรงเรียนอยูติดถนนหมายเลข 117 ซึ่งเปนถนนที่อยูระหวางจังหวัดนครสวรรค และ
พิษณุโลก เปนใจกลางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ ได ติดตอกับ 4
จังหวัด แนวโนมของประชากรที่จะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ มีจำนวนลดนอยลง
เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก และคานิยมของผูปกครอง ในการสงเด็กเขาไปในโรงเรียนยอดนิย ม
ภายในอำเภอเมือง และอำเภอใกลเคียง ผูนำชุมชน หนวยงานราชการตางๆ มีสวนสำคัญในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน อาชีพของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพทำนารอยละ 80 อีกรอยละ 10 อาชีพ
คาขาย อีกรอยละ 10 อาชีพรับจางทั่วไป ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการจัดการศึกษา คือ ผูปกครอง
หยารางรอยละ 60 ของสถานศึกษา นักเรียนอยูกับแม หรือพอ หรือปู ยา ตา ยาย หรือลุง ปา ฝาย
เดียว และผูปกครองบางสวนตองเดินทางไปทำงานตางสถานที่เนื่องจากการขาดแคลนดานปจจัยในการ
ดำเนินชีวิต ปญหาดังกลาวทำใหนักเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน เรียนไมตอเนื่อง สงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนปญหาดานสังคมที่ทำใหนักเรียนอยูในภาวะเสี่ยง เชน ดื่มสุรา เที่ยว
กลางคืน ปญหายาเสพติด ปญหาติดเกม ปญหาติดการพนัน หรือแมแตปญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียน
ตองชวยงานผูปกครอง หรือไปรับจางทำงาน ทำใหตองหยุดเรียนเพื่อไปหาเงินสำหรับเปนคาครองชีพของ
ตนเอง
1.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี การกระจายเครือขายของเทคโนโลยีมีมากขึ้น ภายในโรงเรียน ใน
ชุมชน ทำใหการติดตอสื่อสารเปนไปโดยงาย สามารถติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา นักเรียนสามารถ
เขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดงาย นักเรียนรอยละ 98 ของโรงเรียนทุกคนมีโทรศัพทมือถือไวสำหรับ
ติดตอสื่อสาร สามารถทำใหนักเรียนสามารถใชอุปกรณสื่อสารสำหรับชวยสงเสริมดานการเรียนรู แต
ปจจัยดานเทคโนโลยีมีทั้งประโยชนและโทษ โทษที่เกิดขึ้นที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ นักเรียนไมมีกำหนดใน
การใชมือถือของตนเอง โดยจากการสัมภาษณพบวานักเรียนสวนใหญใชโทรศัพทมือถือในการทำกิจกรรม
คอยขางดึก ทำใหนักเรียนมาโรงเรียนสาย และยังหลับขณะเรียน เพราะการพักผอนไมเพียงพอ
1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของ
ผูปกครองและประชากรกลุมเปาหมาย ผูเรียน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดของ
ผูปกครองจึงมาเปนครั้ง เชน 2 ครั้งตอป ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ในระหวางการรอผลผลิต
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นักเรียนจึงมีการออกไปทำงานรับจาง หรือการใชจายที่ประหยัดเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตและสามารถ
เดินทางมาโรงเรียนได
1.4 ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย เปนปจจัยที่เปนโอกาสตอการดำเนินงานของ
โรงเรียนเปนอยางมากเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ทำใหครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายมาก ขึ้น นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนใน
ดานตางๆจากองคกรสวน ทองถิ่นและชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสงผลให
เกิดการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น สวนอุปสรรคในการดำเนินงานตาม
ภารกิจ คือ ความไมตอเนื่องของ นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร
จัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่ยัง ไมแลวเสร็จ
ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย 4 ดาน ดังกลาวขางตน สรุปไดวา
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาเปนอุปสรรค กลาวคือ มีความพรอมสำหรับ
การจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบาง ทางดานสังคม และวัฒนธรรม
เทคโนโลยี ทำใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม พิจารณาจากจุดแขง และ
จุดออน จาก 6 ปจจัย ดังนี้
2.1 ปจจัยทางดานโครงสรางและนโยบาย เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ โรงเรียนโพธิ์
ไทรงามวิทยาคม มีการบริหารงาน กำหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และภารกิจที่ชัดเจน ทำให
บุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เนนการทำงานเปนหมูคณะ ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ สราง
ขวัญและกำลังใจลดการขัดแยง ทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ แตยังมีจุดออนอยูในบางเรื่องของ
การปฏิบัติตามนโยบายบางสวน ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เนื่องจากครูมีจำนวนจำกัด แตก็
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดจนตองปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ไมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนควบคูไปดวย
2.2 ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ ถือวา เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ
คุณภาพของผูเรียนซึ่งถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑที่นาพงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียน
ในระดับสูงขึ้น ผูปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการใหบริการดานปริมาณ ถือวา เปนจุดแข็ง เนื่องจาก
สามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ และประชากรกลุมเปาหมาย จุดออนอยูที่จำนวน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีนอย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลง และการนิยมโรงเรียนขนาดใหญ
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2.3 ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยที่เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีความสามารถในหลากหลายดาน สามารถพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
แขงขันไดและมีผลการแขงขันชนะเลิศในประเภทตางๆ และจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายและ
ทันสมัยเขากับยุคการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่ 21
2.4 ปจจัยดานการเงิน เปนปจจัยที่มีจุดออนมากกวาจุดแข็ง กลาวคือ งบประมาณสวนใหญ
ใชไปกับคาสาธารณูปโภคคาไฟที่เกิดจากการใชเครื่องสูบน้ำขึ้นมาใช คาน้ำมันรถรับสงนักเรียน คา
น้ำมันเครื่องตัดหญา และคาน้ำมันในการเดินทางไปราชการของผูอำนวยการสถานศึกษา และคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา
2.5 ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ เปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง คือ จากการสำรวจวัสดุสื่อและ
อุปกรณสำหรับการจัดการเรียนการสอนของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูผูสอนยังขาดเครื่องฉาย
ภาพเพื่อความสะดวกสบายและสามารถใชสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตไดไมครบทุกกลุม
สาระการเรียนรูขาดเครื่องฉายภาพขนาดใหญที่มีความเพียงพอตอผูเรียน ซึ่งระบบเครือขายมีความ
เพียงพอสำหรับหองที่จัดการเรียนรู แตยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพที่ทันสมัยและขนาด
ใหญเพียงพอตอการจัดการเรียนรู
2.6 ปจจัยดานการบริหารจัดการ มีจุดแข็งมากกวาจุดออน คือ โรงเรียนมีการมอบอำนาจ
และ หนาที่ทำใหลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการประกอบการ
บริหารงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทำใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน การวางแผนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตามปจจัยทั้ง 6 ขางตน สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม มีจุดแข็งมากกวา จุดออน กลาวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือวาเปนผลผลิตจากการ
ใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑที่
นาพึงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผูปกครองพึงพอใจ มีการบริหาร
และปฏิบัติงานอยางเปนระบบบุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน การบริหารงบประมาณตรงตามความ
ตองการของการจัดการศึกษา แตยังขาดความพรอมดานสื่อและอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนที่ยัง
ไมพอเพียง
3. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ที่ได
นำเสนอไปเบื้องตนแลวนั้น กลาวโดยสรุปวา จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย 4
ดาน ดังกลาวขางตน สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีปจจัยที่เปนโอกาสมากกวาเปนอุปสรรค
กลาวคือ มีความพรอมสำหรับการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหเกิ ดผลตามเปาหมายของโรงเรีย น แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบ  าง
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ทางดานสังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทำใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตามปจจัยทั้ง 6 ขางตน สรุปไดวาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีจุด
แข็งมากกวา จุดออน กลาวคือ คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมี
คุณภาพตามาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ อัตรา
การสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผูปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบบุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน การบริหารงบประมาณตรงตามความตองการของการจัด
การศึกษา แตยังขาดความพรอมดานสื่อและอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนที่ยังไมพอเพียง
4. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ SWOT โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
จุดแข็ง
- สถานศึกษาอยูใกลถนนสาย 117
การคมนาคมสะดวก
- สถานศึกษาอยูใกลตลาดสดประจำ
อำเภอบึงนาราง
- สถานศึกษามีบุคลากรครู และ
ผูอำนวยการที่มีความรู ความสามารถ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ ดี เปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด
- คณะกรรมการสถานศึกษามี่สวน
รวมในการวางแผนการจัดการศึกษา

จุดออน
- อัตราการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นอยูในเกณฑต่ำ
- การไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่น และชุมชน และการ
เขาถึงของชุมชนยังอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง
- ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร นักเรียนยังขาดการกลั่นกรอง การเลนเกมออนไลน
ของผูเรียน และการใชโทรศัพทในสถานศึกษา
- อาคารสถานที่ยังขาดซึ่งงบประมาณในการซอม ปรับปรุง
ใหใชงานไดในสภาพดี
- มีนกพิราบจำนวนมาก อาศัยและทำใหสภาพแวดลอมใน
การเรียนมีกลิ่นเหม็น และมีเศษขี้นกสรางความสกปรกใหกับ
อาคารเรียน และอาคารประกอบ
- งบประมาณที่ไดรับตองจัดสรร ใหกับคาสาธารณูปโภคคา
ไฟ คาน้ำมันรถรับสงนักเรียน และสนับสนุนน้ำมันรถรับสง
สำหรับนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน คาปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานที่
โอกาส
อุปสรรค
- ครูมีความรูความสามารถดาน
-ผูปกครองมีการยายถิ่นฐานการทำงาน ครอบครัวอยาราง
เทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนการ ทำใหนักเรียนอาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยาย
สอนไดเต็มศักยภาพ และพัฒนาผูเรียน -การที่ครูตองไปอบรมเพื่อรับนโยบายบอยครั้งทำใหตองทิ้ง
ในหลากหลายรูปแบบ
หองเรียน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีจำนวนจำกัด
- คณะกรรมการสถานศึกษามีความ -ขาดการรวมกับชุมชน ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
พรอมสำหรับการสนับสนุนการจัด
และพึงพาอาศัยกันอยางเต็มศักยภาพ
การศึกษา
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สวนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา

ฝายบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2565
ผูบริหารโรงเรียน ดร.จิรฐั ิติกาล บุญอินทร ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม ไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางธมนวรรณ ประสาร หัวหนาบริหารงานวิชาการ
นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ หัวหนาบริหารงานงบประมาณ
นางสาววิรยา รักษบุญ หัวหนาบริหารงานบุคคล
นายชลชรัส นุกอง บุญเพิ่ม หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ
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2. อุดมการณของการจัดการศึกษา
อุดมการณของการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเปนการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีความรู มี
คุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในฐานะที่เปนพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคม
อาเซียนและพลเมืองของโลก เพื่อ เปนรากฐาน ที่พอเพียงสำหรับการใฝเรียน ใฝรูตลอดชีวิต มีทักษะใน
การท างานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวนตนและครอบครัว และเพื่อสรางเปน
รากฐานที่แข็งแกรงสำหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปน สังคม แหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนในอนาคต
หลักสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ดังนี้
1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใฝรู มีทักษะใน
การแสวงหาความรู ที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและ ชาญฉลาด ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและ
ประเทศชาติ มี ความรูและทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดทน มีลักษณะ นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทยและสังคมโลก
3. หลักแหงความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม
นอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนชั้นหรือความ แตกตาง
ทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหารและ
การจัด การศึกษา รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรี
และตอบสนอง ความตองการทองถิ่น
5. หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอง สอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551
พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
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3. ประกาศคาเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

คาเปาหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดี
(3)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

ดี
(3)
ดี
(3)

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3)
1.1 ประเด็นการพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี (3)
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เปนไป
ตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
1) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูใน
ระดับดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
2) นักเรียนรอยละ 60 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
3) นักเรียนรอยละ 60 มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ
ผลงาน ในระดับผานตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
4) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได ในระดับดีขึ้น
ไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
5) นักเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑการประเมินของสถานศึกษา
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1.2 ผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด
นักเรียนรอยละ 50
นักเรียนรอยละ 50
นักเรียนรอยละ 50
ไป
นักเรียนรอยละ 50
วัฒนธรรม ระดับ 3
นักเรียนรอยละ 50
นักเรียนรอยละ 50
3 ขึ้นไป
นักเรียนรอยละ 50
ระดับ 3 ขึ้นไป
นักเรียนรอยละ 50
ขึ้นไป

มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ขึ้นไป
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 ขึ้น
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
ขึ้นไป
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 3

1.1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหาได
1) นักเรียนรอยละ 70 ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับดี
2) นักเรียนรอยละ 70 ผานเกณฑการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ในระดับพอใช ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
3) นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการคิด ในระดับดี
1.1.4 ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
1) นักเรียนรอยละ 70 มีความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับ
ดีขึ้นไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
2) นักเรียนรอยละ 70 มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปญหาอุปสรรคของการทำงานได
3) นักเรียนรอยละ 70 สามารถสรางนวัตกรรม
4) นักเรียนรอยละ 60 สามารถสรางนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช และมีการ
เผยแพร
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1.5 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางเหมาะสม ปลอดภัย
1) นักเรียนรอย 70 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต สรุป
ความรูไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได
2) นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในระดับดี
3) นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูอ ยางมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
1.1.6 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1) นักเรียนรอยละ 70 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ใน
ระดับดีตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
2) นักเรียนรอยละ 70 มี Portfolio เพื่อการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
3) นักเรียนรอยละ 70 ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีความพรอมที่จะ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
4) นักเรียนรอยละ 70 ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีความพรอมในการ
ทำงานและประกอบอาชีพในระดับดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
1.2 ประเด็นการพิจารณาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี (3)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1.2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
1) นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดี
2) นักเรียนรอยละ 70 มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย มีวินัย มีจิตอาสา และมี
ภาวะผูนำในระดับดีตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
3) นักเรียนรอยละ 70 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี และเปนแบบอยางไดในระดับ
ดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1.2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย
1) นักเรียนรอยละ 70 รวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และทองถิ่น
2) นักเรียนรอยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
3) นักเรียนรอยละ 70 ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข มีการรวมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในกิจกรรมประชาธิปไตยของ
โรงเรียน
4) นักเรียนรอยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก และภูมิใจในความเปน
ไทย
5) นักเรียนรอยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคามรักและภูมิในประเพณี
วัฒนธรรมและทองถิ่น
1.2.3 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
1) นักเรียนรอยละ 70 อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม
และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
2) นักเรียนรอยละ 70 มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปน
พลเมืองที่ดีของชาติ และเปนพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
1) นักเรียนรอยละ 70 มีน้ำหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเติบโตตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผาน
2) นักเรียนรอยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
3) นักเรียนรอยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เครื่องใช
สวนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับ ผาน ตาม
เกณฑประเมินของสถานศึกษา
4) นักเรียนรอยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งมอมเมาปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับมาก
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
5) นักเรียนรอยละ 70 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ในระดับดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
6) นักเรียนรอยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดี ตามเกณฑประเมินของสถานศึกษา
7) นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม

 หนา 31
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3)
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ
1) สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ
2) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
1) สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย
1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพปละ 1
ครั้ง
2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง
2) ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ผูประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทำงานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ 10 ครั้ง
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
2) จำนวนแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียนรูไดมาตรฐาน
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
1) สถานศึกษามีการพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
จำนวน 5 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3)
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ สามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได
1) ครูรอยละ 60 ของกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และให
ผูเรียนปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของสถานศึกษา
2) ครูรอยละ 60 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
3) ครูรอ ยละ 60 มีการเผยแพรนวัตกรรมในการเรียนรูแบบ Active Learning
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู
1) ครูรอยละ 60 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชสื่อการสอนที่หลากหลาย
๒) ครูรอยละ 60 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอื้อตอการเรียนรูให
ผูเรียนปฏิบัติจริง
3.3 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ นำผล
มาพัฒนาผูเรียน
1) ครูรอยละ 60 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ รียนอยางเปนระบบ และใหขอมูล
ยอนกลับนำผลมาพัฒนาผูเรียน
2) ครูรอยละ 60 มีเครื่องวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายของการ
เรียนรู
3.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
1) ครูรอยละ 60 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ เชิงบวก สงผล
ใหนักเรียนรักการเรียนรู
3.5 มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
1) ครูรอยละ 60 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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สวนที่ 4
นโยบาย แผนงาน กลยุทธการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 –
๒๕80) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
ดังนี้
๑. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ความมั่นคงมั ่งคั่ ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพั ฒนาตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เปาหมาย
๑. ความมั่นคง
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมือง
๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน
ศูนยกลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ เขมแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุน
๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได ที่ มั่ นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิ ต มีที่อยูอาศั ย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
๒. ความมั่งคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแชงชันสูง สามารถสรางรายได ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สราง
ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต
การคาการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใบระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยาง มีพลัง
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๒.๓ ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. ความยั่งยืน
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่อง
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
๓.๓ ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ไดมอบนโยบาย และยุทธศาสตรใน
การปฏิบัติงานใหกับผูบริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานในกำกับเพื่อเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหใหเกิดความเชื่อมั่น และสรางความมั่นใจใหกับสังคมโดยมอบหลักการทำงาน
นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน ดังตอไปนี้
๑. หลักการทำงาน “สรางความเชื ่อมั่น และความไว วางใจให กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต
หลักการ ดังนี้
T (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ ตรวจสอบจาก
ภาคสวนตาง ๆ
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ ตามภารกิจของ
ตนดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ
U (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และ
ประชาชน
S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทำใหผูเรียน มีวิธีคิดและ
ทักษะที่เปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคูไปกับสำนึกและความเขาใจในความเปนไทย
T (Technology) หมายถึง ความพรอมดานเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสราง (Infrastructure) ไดแก สิ่งจำเปน
และสิ่งอำนวยความสะดวกด านการศึ กษา เพื่อลดความเหลื ่ อมล้ำของโอกาสในการศึ กษาและในเชิ งการเรี ยนรู
(Learning) ไดแก แหลงขอมูล แหลงเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัยชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอม ซึ่งคุณลักษณะอัน
พึงประสงคทุกประการ
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๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ขอ ดังนี้
ขอ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
ขอ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ทั้งดานการ
จัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอ
ผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน
ขอ ๓ การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP)
และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวาง
ผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ข อ ๔ การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจั ดการศึ กษา โดยการส งเสริ มสนั บสนุน
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชจังหวัดเปน
ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุง เพื่อกำหนดใหมีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปน
อิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ขอ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู
และทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมิ นผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการ
ศึกษาไดอยางเหมาะสม
ขอ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม และสราง
โอกาสใหกลุมเปาหมายได เขาถึงการศึกษาที่มีคุ ณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง
ขอ ๗ การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ
เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอางอิงอาเซียนได
ขอ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนา รางกาย
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย
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ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปน
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ
ขอ ๙ การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวนชวย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได
ขอ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล
ขอ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา
และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส
ทางการศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
ขอ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต
และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบัน
ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ ตอ
การเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)
และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ (Resilience) รวมถึงปญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา
และปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
๓. นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ชวยเหลือ
นักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรบั การปกปองคุมครองความปลอดภัยทั้งดาน
รางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลาง
สภาพแวดลอมทางสังคม
๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน
เปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ
๓) ฐานข อมู ล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข อมูลอยางเปนระบบและไม ซ้ำซ อน เพื่อให ได
ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชน
ไดอยางแทจริง
๔) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษา และตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน
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๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐานเหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย
๗) การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เทา
เทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ ๒๕๖๔) โดยไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใชเปนกรอบในการดำเนินงาน และสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๔๖0 - ๒๕๖4) โดย
กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
๒. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
๒. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
๔. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา
๒. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติ
๓. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก
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5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
๖. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๔- ๔๙ ป
๗. รอยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
๘. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๔-๑๗ ป
๙. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน
๑๐. จำนวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๒. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
๔. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๖. ยุทธศาสตร พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให ทุกภาคสวนมี สวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พรอมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจาย
งบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได
กำหนดมาตรการป องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให
สังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE S) เปนการศึกษาที่
เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังนี้
ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบาย โดย
- ปลดล็ อก กฎหมาย ระเบี ยบ ข อบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เปนเลิศ เพื่อใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คน
เกง และคนที่มีคุณภาพ
- เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มี คุ ณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาร วม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนทั่ว
ประเทศ
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และ
ขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชนสามารถ
เขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จำเปน
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2566
1. ดานความปลอดภัย
1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพื้นที่ปลอดภัย ของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ตางๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่เออตอการมีสุขภาวะที่ดีละเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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1.3 สรางภูมิคุมกันั การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal)
และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal)
2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ป ทุกคน เขาสูระบบการศึกษาสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการดูแลปกปอง เพื่อใหมีพัฒนาการครบทุกดาน โดยมีการมีสวน
รวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสำหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับ
ความตองการตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกใน
การเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึงตนเองได
2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนรายบุคคล เพื่อใช
เปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจาก
ระบบ การศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ
3. ดานคุณภาพ
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพรอม ใหนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษา ใหสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ตองการ และบริบท
3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้น
สูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเอง และรวมมือกับผุ
อื่น โดยใชการรวมพลังงานทำงานเปนทีม เปนพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยางยั่งยืนรวมทั้งมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 นำไปสูการมีอาชีพ มีงานทำ
และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรูนำไปสู
การพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมทั้งสงเสริมการนำระบบธนาคารหนวย
กิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตางๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา
3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง
และมาตรฐานวิชาชีพ
4. ดานประสิทธิภาพ
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นที่เปนฐานที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล
4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการขอมูล มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูของผูเรียน

 หนา 41
4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพื้นที่เปนฐานใชนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ระดับเพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม
4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคเฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักาณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดรับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ตอไป (Next Normal)
จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
โดยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery)
ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน
2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน ความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษา (MOE Safety Platform)
3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ป และผุเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และ
เด็กพิการที่คนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน
5. จัดการอบรมครูโดยใชพื้นที่เปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัย
ดานการเงินและการออม เพื่อแกไขปญหาหนี้สินครู
6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชัน้ เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุก
ระดับ
7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สูง หางไกลและถิ่น
ทุรกันดาร
8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ
สรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมมาภิบาล
ใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
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วิสัยทัศน ( VISION )
มุงสูมาตรฐานสากล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ
4. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล
เปาประสงค (GOALS)
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน เปนผูประพฤติ
ดี มีคุณธรรม และความเปนไทย มีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค
๒. ครู พ ั ฒ นาหลั ก สู ต ร ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู  เ น น สมรรถนะ จั ด การเรี ย นรู  ท าง
ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของ มีการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการศึกษา
๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
๕. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวมและปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการ
เรียนรูผานการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)
กลยุทธของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
กลยุทธของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
2. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
3. สรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
4. บริหารจัดการใหเปนระบบ
5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนในรูปแบบ Active Learning
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กรอบแผนกลยุทธ
ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ
(Strategic
Objective)
1. เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผูเรียน
ใหเทียบเคียง
มาตรฐาน
สากล

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator:KPI)

คาเปาหมาย
(Target)

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

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
ไมต่ำกวา รอยละ3
2. ผลการสอบ o-net
สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา
3. ผลการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น
ไมต่ำกวา รอยละ 3
4. รอยละของผูเรียน
มีความสามารถในการ
อาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ สูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด
5. ผลการสอบ o-net
สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา

กลยุทธ โครงการ/
(Strategic กิจกรรม
Initiative)
.
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผูเรียน

โครงการที่
1
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
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ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน
(ตอ)
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ (Key Performance
(Strategic
Indicator:KPI)
Objective)
5. รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
6. รอยละของผูเรียนที่มี
ความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีที่จะ
ศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการทำงาน
หรืองานอาชีพ
2. ลด
จำนวน
นักเรียน
ที่มี
คุณลักษณะ
ไมพึง
ประสงค

1. การมีคุณลักษณะ
และคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย
3. การยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย

คาเปาหมาย
(Target)

1. จำนวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและคานิยมที่
ดีสูงกวาคาเปาหมายที
สถานศึกษากำหนด
2. จำนวนนักเรียนที่มี
ความภูมิใจในทองถิ่น
เห็นคุณคาของความเปน
ไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ไทย สูงกวาคาที่
สถานศึกษากำหนด

กลยุทธ โครงการ/
(Strategic กิจกรรม
Initiative)

.
ปลูกฝง
ระเบียบ
วินัย
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
คานิยม
ที่พึง
ประสงค

โครงการที่
2
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
คานิยมที่
พึง
ประสงค
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ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน
(ตอ)
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator:KPI)

3. การ
1. สุขภาวะทางรางกาย
2. ลักษณะจิตสังคม
รักษา
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต
อารมณ และ
สังคม และ
แสดงออก
อยาง
เหมาะสม
4. ปรับ
1. เปาหมาย วิสัยทัศน และ
กระบวนการ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
บริหาร และ ชัดเจน
การจัดการ
ใหเปนระบบ

คาเปาหมาย
(Target)

กลยุทธ โครงการ/
(Strategic กิจกรรม
Initiative)

3. จำนวนนักเรียนที่
สามารถยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลายสูงกวาคาที่
สถานศึกษากำหนด
1. จำนวนนักเรียนที่มี
สุขภาวะทางรางกายสูง
กวาคาที่สถานศึกษา
กำหนด
2. จำนวนนักเรียนที่มี
สุขภาพจิต อารมณ
และสังคม และ
แสดงออกอยาง
เหมาะสมสูงกวาคาที่
สถานศึกษากำหนด
1. ระดับความชัดเจน
ของเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจ สอดคลอง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ตองการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดใน
การปฏิบัติ
(Implementation)

.สราง
เสริม
สุขภาวะ
ทางรางกาย
และ
จิตสังคม

โครงการที่
3 พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกาย
และจิตใจ

.บริหาร โครงการที่
จัดการ
4 พัฒนา
ใหเปนระบบ ระบบ
บริหาร

 หนา 46
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน
(ตอ)
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ โครงการ/
เชิงกลยุทธ (Key Performance
(Target)
(Strategic กิจกรรม
(Strategic
Indicator:KPI)
Initiative)
Objective)
2. มีระบบบริหาร
2. ผลการพัฒนาคุณภาพของ
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สถานศึกษา
สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือ
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการ
นำขอมูลมาใชในการปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
เปนแบบอยางได
3. ระดับผลการพัฒนา
3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ วิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
ผูเรียนรอบดาน ตาม
รอบดานตามหลักสูตร
หลักสูตรฯ
สถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง และเปนแบบอยางได
4. จัดสภาพแวดลอม
4. ผลการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคม ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ที่เอื้อตอการจัดการ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมี
เรียนรูอยางมีคุณภาพ คุณภาพ และมีความปลอดภัย
5. จัดระบบเทคโนโลยี 5. ผลการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สนับสนุนการบริหาร
บริหารจัดการและการจัดการ
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จัดการและการจัดการ
เรียนรู

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

ตารางแสดง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน
(ตอ)
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ
(Strategic
Objective)
5. พัฒนา
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
ผานการ
ปฏิบัติที่
หลากหลาย
ในรูปแบบ
Active
Learning

จุดเนน

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator:KPI)

คาเปาหมาย
(Target)

กลยุทธ
(Strategic
Initiative)

โครงการ/
กิจกรรม

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

๕. ครู จ ั ด กระบวนการเรี ย น
การสอนที่เนน ผูเรียนมีสวน
ร ว มแล ะปฏ ิ ส ั ม พั น ธ  กั บ
กิจ กรรมการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติที่หลากหลายรู ป แบบ
(Active Learning)

5. จั ด การ
เรียนการ
สอนที ่ เ น น
การสอนใน
รูปแบบ
Active
Learning

โครงการที่
5
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และการแสวงหาความรู
สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบงานบริหารจัดการอยางมีระบบ และเกิดประโยชนสูงสุด
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ Active Learning
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ในระยะ 4 ป (2562-2565)
วิสัยทัศน มุงสูมาตรฐานสากล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปฐาน

เปาหมาย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผูเรียน
ใหเทียบเคียง
มาตรฐาน
สากล

1. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑของแตละระดับขั้น

70

75

80

85

2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด

50

55

60

65

3. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได

70

75

80

85

2565 2566 2567 2568

กลยุทธ
.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการของ
ผูเรียน

แผนงาน/
ทรัพยากร/
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
ยกผลสัมฤทธิ์ - งบอุดหนุน
ทางการเรียน คาใชจายการ จัด
การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
- วิทยากร
- ครู/บุคลากร
- วัสดุอุปกรณ
- เทคโนโลยี
- อาคาร สถานที่
- ขอมูล สารสนเทศ
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เปาประสงค
1. เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผูเรียน
ใหเทียบเคียง
มาตรฐาน
สากล

ปฐาน

เปาหมาย

แผนงาน/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ/
2565 2566 2567 2568
กิจกรรม
โครงการที่ ๑
4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถ
70
75
80
85 .ยกระดับ
ในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและ
ยกผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ ทาง
เผยแพร
วิชาการของผูเรียน ทางการเรียน
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

70

75

80

85

6. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีที่จะศึกษาตอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรือ
งานอาชีพ

70

75

80

85

ทรัพยากร/
งบประมาณ
- งบอุดหนุน
คาใชจายการ จัด
การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
- วิทยากร
- ครู/บุคลากร
- วัสดุอุปกรณ
- เทคโนโลยี
- อาคาร สถานที่
- ขอมูล สารสนเทศ
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พันธกิจ 2. พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ปฐาน
เปาหมาย
กลยุทธ
2562 2563 2564 2565
2. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2. ลด
1. การมีคุณลักษณะและ
70
75
80
85
. ปลูกฝงระเบียบ
จำนวนนักเรียน
คานิยมที่ดีตามที่
วินัย คุณธรรม
ที่มีคุณลักษณะ ไม สถานศึกษากำหนด
จริยธรรม
พึงประสงค
2. ความภูมิใจในทองถิ่น
และคานิยม
70
75
80
85
และความเปนไทย
ที่พึงประสงค
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3. การยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย
3. สรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
3. การรักษาสุขภาพ 1. ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกาย และจิตสังคม
กาย สุขภาพจิต
อารมณ และสังคม เปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด
และแสดงออกอยาง
เหมาะสม

70

75

80

85

70

75

80

85

.สรางเสริม
สุขภาวะ
ทางรางกาย และ
จิตสังคม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ทรัพยากร/
งบประมาณ

โครงการที่ 2
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

- งบอุดหนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- วิทยากร
- ครู/บุคลากร
- วัสดุอุปกรณ
- เทคโนโลยี
- อาคาร สถานที่
- ขอมูล สารสนเทศ

โครงการที่ 3
พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ

- งบอุดหนุน
- งบพัฒนาผูเรียน
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พันธกิจ 3. บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ
๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

4. บริหารจัดการใหเปนระบบ
4. ปรับกระบวนการ
1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน ระดับคุณภาพดี
บริหาร และ
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
การจัดการ
ระดับคุณภาพดี
ใหเปนระบบ
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับคุณภาพดี
4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ดี
5. ผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ดี

ปฐาน

เปาหมาย

2562 2563 2564 2565
80

85

90

95

80

85

90

95

80

85

90

95

80

85

90

95

80

85

90

95

กลยุทธ
.
บริหาร
จัดการ
ใหเปน
ระบบ

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการที่ 4
พัฒนาระบบ
บริหาร

ทรัพยากร/
งบประมาณ
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พันธกิจ 5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนในรูปแบบ Active Learning
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 5. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
5. เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน 1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการ
การสอนใหมีรูปแบบ Active
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
Learning
การเรียนรู ตัวชี้วัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม
ไดจริง และ สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู
3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู ให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ นำ
ผลมาพัฒนาผูเรียน

ปฐาน
เปาหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กลยุทธ
กิจกรรม
2562 2563 2564 2565
60

65

70

75

60

65

70

75

60

65

70

75

. จัด
การ
เรียน
การ
สอน
ที่เนน
ผูเรียน
เปน
สำคัญ

โครงการที่ 5
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ

ทรัพยากร/
งบประมาณ
- งบอุดหนุน
คาใชจายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- วิทยากร
- ครู/บุคลากร
- วัสดุอุปกรณ
- เทคโนโลยี
- อาคาร สถานที่
- ขอมูล
สารสนเทศ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 5. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ปฐาน
เปาหมาย
แผนงาน/โครงการ/
กลยุทธ
กิจกรรม
2562 2563 2564 2565
60

65

70

75

60

65

70

75

ทรัพยากร/
งบประมาณ
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ
แผนงาน บริหารงานวิชาการ หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ
เปาประสงค /
วัตถุประสงค
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน
ใหเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ ตามเกณฑของแตละระดับขั้น
2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
3. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แกปญหาได
4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและ
เผยแพร
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
6. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีที่จะศึกษาตอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ

2. ลด
จำนวนนักเรียน
ที่มีคุณลักษณะ ไมพึง
ประสงค

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย
3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

3. การรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
อารมณ และสังคม
และแสดงออกอยาง
เหมาะสม

1. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด
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1. โครงการ / กิจกรรม แผนงานบริหารวิชาการ
โครงการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ผูรับผิดชอบ
โครงการที่ 1 ยก
1. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการ อ.ธมนวรรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ประสาร
ตามเกณฑของแตละระดับขั้น
2. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด
3. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได
4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและเผยแพร
5. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. รอยละของผูเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ

งบประมาณ
27,000

โครงการที่ 2 สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึง
ประสงค

อ.วิรยา
รักบุญ

25,300

อ.ชลชรัส
นุกอง

137,000

โครงการที่ 3 พัฒนา
สมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไป
ตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคา
ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย
3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย
1. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป และบริหารงบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายบริหารทั่วไป และบริหารงบประมาณ
เปาประสงค /
วัตถุประสงค
4. ปรับกระบวนการ
บริหาร และ
การจัดการ
ใหเปนระบบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับคุณภาพดี
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับ
คุณภาพดี
4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ระดับคุณภาพดี
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2. โครงการ / กิจกรรม แผนงานบริหาร
โครงการ
โครงการที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหาร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับคุณภาพดี
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดี

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
อ.ศิริยุภา ฉิม 11,000
พาลี

โครงการที่ 6 จัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ
สนับสนุนการสอน
โครงการที่ 7 จัดซอม
วัสดุ ครุภัณฑ
สนับสนุนการสอน

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
อ.ณัฐกิตติ์ วัน 20,000
ผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรฯ ระดับคุณภาพดี ประเสริฐ

โครงการที่ 10 คา
สาธารณูปโภค

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ อ.จินตนา
เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ ประสมทอง
คุณภาพดี

293,000

โครงการที่ 11
พัฒนาหองสมุด

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ อ.วิลาสินี
เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ จอมหาร
คุณภาพดี

3,500

โครงการที่ 12
เศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ อ.วิราศิณี ขัน 600
เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ ตรี
คุณภาพดี

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ อ.ณัฐกิตติ์ วัน 15,000
เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ ประเสริฐ
คุณภาพดี

โครงการที่ 13 ระบบ 4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ อ.อาริสา นัน 4,200
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับ ทะสุข
คุณภาพดี
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สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ
แผนงาน บริหารงานบุคคล หนวยงานรับผิดชอบ ฝายบริหารงานบุคคล

เปาประสงค /
วัตถุประสงค
5. เปลี่ยน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน Active
Learning

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมไดจริง และ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน และ นำผลมาพัฒนาผูเรียน
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู
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3. โครงการ / กิจกรรม แผนงานบริหารวิชาการ
โครงการ
โครงการที่ 5
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ผูรับผิดชอบ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
อ.นวรัตน
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ แสงโพธิ์
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และ สามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

งบประมาณ
11,000

โครงการที่ 9 พัฒนา
บุคลากร

อ.วิรยา รัก
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
บุญ
เรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการ
เรียนรู
3. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวาง
ครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

28,000
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ภาคผนวก
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โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ที่..137.../2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 – 2568
..........................................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดจดมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดำเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคมจึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป ระหวางปการศึกษา 2562 - 2566
โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ
และเพื่อใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1 นางสาวจิรฐั ิติกาล บุญอินทร
ผูอ ำนวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
1.2 นายปรีชา กองทรัพย
ประธานกรรมการสถานศึกษา ทีป่ รึกษา
หนาที่ ใหคำปรึกษา คำแนะนำ อำนวยความสะดวกตลอดจนใหขอมูลตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ ตอการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการดำเนินการ
2.1 นางธมนวรรณ ประสาร
2.2 นายประสาร พัฒยา
2.3 นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ
2.4 นางสาววิลาสินี จอมหาร
2.5 นางสาวจินตนา ประสมทอง
2.6 นางสาววิรยา รักบุญ
2.7 นางสาวนวรัตน แสงโพธิ์
2.8 นายชลชรัส นุกอง
2.9 นางสาววิราศิณี ขันตรี
2.10 นางสาวอาริสา นันทะสุข
2.11 นางสาวอาราดา ศรีโสภา
2.12 นางสาวจันทรมณี เกตุพัด
2.13 นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี

ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครู คศ.3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
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หนาที่ ศึกษานโยบายหนวยงานตนสังกัดและที่เกี่ยวของ ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงคของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในระยะ
4 ป (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568)
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนตอทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

(นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร)
ผูอำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

