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โรงเรียนแม่ทะวิทยา 

อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  ล าปาง  ล าพูน 
 
 
 



 

 

ค าปรารภ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะเป็นตัวก าหนดให้การน านโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนท้ังนี้ เพราะภายใน

แผนปฏิบัติราชการได้แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  แนวนโยบาย  แผนยุทธ์ศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของ สพฐ.  ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  

และวิสัยทัศน์   กลยุทธ์  เป้าประสงค์  ตัวบ่งชี้และโครงการท่ีจะสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  

นอกจากนี้ภายในแผนปฏิบัติราชการยังแสดงถึงแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้งบประมาณ  

ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ในการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ของปีงบประมาณ  2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถ้า

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการบริหารจัดการท่ีดีและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานท่ีดี

ก็จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะวิทยา  ให้มีการพัฒนาคุณภาพได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

                (นายบุญเลิศ   แสนเทพ) 

                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                            โรงเรียนแม่ทะวิทยา 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรียนแม่ทะวิทยาถือเป็น

ภาระส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  ภายในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณฉบับนี้มีการแสดงถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธ่ยมศึกษา  ล าปาง  ล าพูน  และเป้าประสงค์ของตัวบ่งชี้  ท่ีจะสนองตามกลยุทธ์

และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  โดยมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัติแผนปฏิบัติการฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบให้ด าเนินการได้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียน  ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  โครงการและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ  โดยยึดตามแผนการใช้งบประมาณและแผนระยะเวลาอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การ

ด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ 

 

 

       

       (นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 

   1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา        
 2) ที่ตั้ง 290 หมู่ 7 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
  รหัสไปรษณีย์  52150  
 3) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง  ล าพูน    
 4)  โทรศัพท์ / โทรสาร : 054 - 289133       
 5)  E - Mail   : maethawittaya@gmail.com     
 6)  Website  : www.maethawittaya.ac.th. 
  7) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   
 8) มีเขตพ้ืนที่บริการ  4   ต าบล  24  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

ต าบลแม่ทะ ต าบลนาครัว ต าบลป่าตัน ต าบลน้ าโจ้ 
1. บ้านแม่ทะ 
2. บ้านน้ าโทก-หัวดง 
3. บ้านท่าแหน 
4. บ้านจว้าก 
5. บ้านสบเป๊าะ 

 

1. บ้านหลุก 
2. บ้านหลวง 
3. บ้านน้ าโท้ง 
4. บ้านหนองถ้อย 
5. บ้านอ้วน 
6. บ้านเหมี่ยง 
7. บ้านหล่ายทุ่ง 
8. บ้านหัวฝาย 
9. บ้านหนามปู่ย่า 

1. บ้านป่าตัน 
2. บ้านปง 
3. บ้านนาคต 
4. บ้านนากว้าว 
 

1. บ้านม่อนแสนศร ี
2. บ้านแม่ปุง 
3. บ้านฮ่องห้า 
4. บ้านหนอง 
5. บ้านป่าจ้ า 
6. บ้านป่าม่วง 

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
  โรงเรียนแม่ทะวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  29 มกราคม  พ.ศ. 2509 ณ หมู่บ้านท่าแหน หมู่ที่ 7 ต าบล 
แม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ในอ าเภอแม่ทะ ให้
สูงขึ้น และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดย
มิต้องเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจ าจังหวัด ซึ่งการคมนาคมล าบากมาก 
 โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้สอนตามหลักสูตร     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ.2517  กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ยุบ
โรงเรียนแม่ทะซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาธิการ (เดิม) รวมกับ
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ในปี พ.ศ.2524 กรมสามัญศึกษามีค าสั่งให้โรงเรียนเปิด รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - 5 และ ม.4 - 6) ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียน  
ขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรท าให้มีการปรับต าแหน่งผู้บริหารจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนแม่ทะวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

mailto:mws_school@hotmail.com


 

 

 

อักษรย่อโรงเรียน  ม.ว  

ปรัชญาโรงเรียน   สามัคคี มีวินัย รับใช้สังคม 
คติธรรม    ปัญญา นรานํ รตฺตนํ (ปัญญา  เป็นแก้ววิเศษของคน) 
ตราโรงเรียน 

    
     รูปเทียนจุดสว่างอยู่ในวงในเสมาครอบด้วยดอกทานตะวันที่เบ่งบานเต็มที่ 
 

 
สีประจ าโรงเรียน   แดง –  ดํา 

แดง หมายถึง  ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 
ดํา หมายถึง  ความหนักแน่นมั่นคง 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่   29    มกราคม   ของทุกปี 

เอกลักษณ์   “คุณธรรม  น าความรู้”  

อัตลักษณ์   “วินัยดี  วิถีพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ (Vision)   "พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยม 
                                          ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการ 
                                          บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" 

พันธกิจ    1. จัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมี ทักษะ การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     2. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    3. ให้ความรู้และส่งเสรมิผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ 
                                             ในการด าเนินชีวิต 
                                          4. ใช้เทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้และการบรหิารจดัการตามหลัก 
                                             ธรรมาภิบาล 
    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด 
                                             การเรียนรู ้
                                          6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
         

       

      

 



 

 

 1.2   โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายนภาพล  บญุมั่น 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

นายจ ารัส   ปนัศร ี

กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน 

นางสราดา  สุขพันธ ์

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสธุรรม   ปั้นสวย 

    
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 
 

 

1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 1. งานส านักงานกลุ่มงานฯ 

 

2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

2. งานบริหารการเงิน 2. งานกิจกรรมนักเรียน 2. งานธุรการและสารบรรณ 
 

3. งานวัดผลประเมินผล 
 

3. งานบริหารการบัญช ี 3. งานครูที่ปรึกษา 
3. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. งานทะเบียนนักเรียน 4. งานธนาคารโรงเรียน 4. งานวินัยและความประพฤต ิ
4. งานอคารสถานที่/พนักงาน
บริการ 

5. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
5. งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

6. งานพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6. งานประชาสัมพันธ ์

7. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 7. งานแผนงานและสารสนเทศ 7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 7. งานโสตทัศนศึกษา 

8. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

8. งานสุขาภิบาลและ
โภชนาการ 

9. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

9. งานบริการสาธารณะ/
สวัสดิการและปฏิคม 

10.งานประกันคุณภายใน
สถานศึกษา 

10. งานบุคลากร 10. งานพาหนะและขนส่ง 

11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11. งานหัวหน้าระดับชั้น  
12. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

12. งานเวรรักษาการ/ประจ าวัน  

13. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้  

 

  

  

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา  อ าเภอแมท่ะ  จงัหวัดล าปาง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง  ล าพูน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ 

ชมรมศิษย์เก่า 



 

 

1.3  ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ-สกุล นายผจญ   ภักดีวิวัฒน์   

  โทรศัพท์ 089-6347926  e-mail : Pajon7926@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา   
 
1.4  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  204 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  204 คน 
 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 2 25 18 43 21.08 
ม.2 2 26 13 39 19.12 
ม.3 2 19 26 45 22.06 

รวม ม.ต้น 6 70 57 127 - 
ม.4 2 9 18 27 13.24 
ม.5 3 12 18 30 14.71 
ม.6 2 11 9 20 9.80 

รวม ม.ปลาย 7 32 45 77 - 
รวมทั้งหมด 13 101 102 204 - 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มการเรรียน 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
วิทย์ – คณิต 4 3 7 5 6 11 5 4 9 14 13 27 3 
ศิลป์ – ค านวณ 5 15 20 7 12 19 6 5 11 18 32 50 4 

 
  3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน 

   สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4) จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
     จ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน - คน    คิดเป็นร้อยละ - 
6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
10) สถิติการขาดเรียนตลอดปีการศึกษา     จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น      จ านวน - คน     คิดเป็นร้อยละ - 
12) อัตราส่วนครู   :   นักเรียน    =    1   :   15   คน 
13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ  
     จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   

                จ านวน 204     คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

         จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  
        จ านวน 204  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       อย่างสม่ าเสมอ         จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

จ านวน   204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด 
      ในหลักสูตรสถานศึกษา   จ านวน 204 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 

1.5 ข้อมูลครูและบุคลากร 

             1)  ครูประจ าการ  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /วิทยฐานะ วุฒิกศ.สูงสุด/ สาขา วุฒิปริญญาตรี/วิชาเอก 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวติณณ์ณัชชา  โจ้นทรา คร ู ค.บ. ค.บ. (ภาษาไทย) 
2 นายภัทรพงศ์   จ าปาวัน คร ู ค.บ. ค.บ. (ภาษาไทย) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (สุขศึกษา) 
4 นางสาวอรพิม   เพ่ิมสมัคร ครชู านาญการพิเศษ กศ.ม. 

(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5 นางสาววันวิสา  แสนปิง ครชู านาญการ ศษ.บ. ศษ.บ. (เคมี) 

 



 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /วิทยฐานะ วุฒิกศ.สูงสุด/ สาขา วุฒิปริญญาตรี/วิชาเอก 
6 นายอนุสรณ์  สุขยืน ครูช านาญการ กศ.ม. 

(หลักสูตรและการสอน) 
บธบ. 

7 นางพิสมัย  ศรีสุขา ครูช านาญการ กศ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

ค.บ.(ชีววิทยา) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6 นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง ครชู านาญการ กศ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7 นางสราดา  สุขพันธ์ ครชู านาญการพิเศษ ศศ.บ. ศศ.บ. 

(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 

8 นางค าสุข  ด้วงประสิทธิ์ ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2)  ครูอัตราจ้าง (ครูขั้นวิกฤต) 
 

  

3) ครูอัตราจ้าง  

 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9 นายสุธรรม   ปั้นสวย ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (ดุริยางค์สากล) 
10 นายวิธวศิน   กองค า ครชู านาญการ ศษ.ม. 

 (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีไทย) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
11 นายนภาพล  บุญมั่น ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ค.บ. (พลศึกษา) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
12 นายจ ารัส    ปันศรี ครชู านาญการพิเศษ ร.ม. (การปกครอง) ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  คุณารูป ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวธัชรวรินทร์   ศิริวฒันกุล ค.บ. ภาษาจีน 
2 นางสาวมนทิกา  อินถา ค.บ. สังคมศึกษา 
3 นางสาวเสาวลักษณ์  สามปันสัก ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
    



 

 

4)  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  

5)  พนักงานบริการ/นักการภาโรง  
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวจุฑาทิพย์  สอนเตจา ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายรณภูมิ  ทิมภู่ ป.7 - 
2 นางกัลยา   วงค์รินทร์ ป.6 - 



 

 

 1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
       อาคารเรียน  จ านวน    2    หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน 4 หลัง   ส้วม   3 หลัง
 สระว่ายน้ า - สระ  สนามเด็กเล่น - สนาม    สนามฟุตบอล  1     สนาม
 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  สนามเทนนิส - สนาม  อื่น ๆ (ระบุ) 
  
   1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน   มีลักษณะหมู่บ้านแบบชนบท  โดยแบ่งออกเป็น 10 ต าบล 94 
หมู่บ้าน 

ซึ่งมีอาณาเขตและขนาดพ้ืนที่  ดังแสดงในแผนที่ของอ าเภอแม่ทะ  ดังนี้ 
 

 

ประวัติอ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอแม่ทะมีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2450 ที่ว่าการอ าเภอแม่ทะเดิมมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่า

การอ าเภอแม่ทะปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ต าบลป่าตัน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอในปัจจุบันไป
ทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยอาศัยชื่อต าบลเป็นชื่อของอ าเภอเรียกว่า อ าเภอป่าตัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2452              ขุนตันธนารักษ์ นายอ าเภอป่าตันสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า กรมทางรถไฟแห่งประเทศไทยมี
โครงการวางรางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางผ่านเนื้อที่บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ทะ จึงย้ายที่ว่าการ
อ าเภอไปที่นั่นและเปลี่ยนชื่อจากอ าเภอป่าตันเป็น“อ าเภอแม่ทะ”ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอป่าตัน (ที่ตั้งอ าเภอเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  15  กิโลเมตร) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452


 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอแม่ทะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง

ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเมืองล าปาง และอ าเภอแม่เมาะ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอลอง (จังหวัดแพร่) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอวังชิ้น (จังหวัดแพร่) และอ าเภอสบปราบ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเกาะคา 
 
 

 
อ าเภอแม่ทะแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 ต าบล  90 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. แม่ทะ 9  หมู่บ้าน   2. นาครัว  12 หมู่บ้าน 
3. ป่าตัน 8  หมู่บ้าน   4. บ้านกิ่ว  10 หมู่บ้าน 
5. บ้านบอม 5  หมู่บ้าน   6. น้ าโจ ้  9  หมู่บ้าน 
7. ดอนไฟ 8  หมู่บ้าน   8. หัวเสือ  12  หมู่บ้าน 
9. วังเงิน 8  หมู่บ้าน   10. สันดอนแก้ว  9  หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอแม่ทะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ 
1. เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลนาครัวและต าบลป่าตันทั้งต าบล 
2. เทศบาลต าบลแม่ทะ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลแม่ทะทั้งต าบล 
3. เทศบาลต าบลน้ าโจ้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลน้ าโจ้ทั้งต าบล 
4. เทศบาลต าบลสิริราช ครอบคลุมพื้นที่ต าบลสันดอนแก้วทั้งต าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาครัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาครัว  
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านกิ่วทั้งต าบล 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบอม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านบอมทั้งต าบล 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไฟ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลดอนไฟทั้งต าบล 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหัวเสือทั้งต าบล 
10. องค์การบริหารส่วนต าบลวังเงิน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังเงินทั้งต าบล 

เศรษฐกิจ 
ปัจจุบันในอ าเภอแม่ทะมีการปลูกพืชหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  แตงโม  พริก  มะเขือ และ 

กระเทียม  แต่ที่ปลูกมากที่สุดคือ  ข้าว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 

 

ภูมิประเทศ 

   ที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ     ที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย      ที่ราบเชิงเขา 

   พ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ   454,156 ไร่  (726.65 ตารางกิโลเมตร) 
   ป่าไม ้    276,625  ไร่   คิดเป็นร้อยละ   61     
   การเกษตร    108,000  ไร่   คิดเป็นร้อยละ   23.59   
   ชุมชนที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ  69,531  ไร่     คิดเป็นร้อยละ   15 

มีประชากรประมาณ 65,865   คน 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
     บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ชุมชนบ้านท่าแหน 

 อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ  การเกษตร และรับจ้าง  อาชีพเสริม คือ  การ
แกะสลัก 

 คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ 
 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตานก๋วยฉลาก, ข้าวรุกขมูล, ผีมด

ผีเม็ง 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดับ มัธยมศึกษาปีที ่ 3             
     อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม        (คิดเป็นร้อยละ 87.45) 
    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ             (คิดเป็นร้อยละ 95.52) 
    รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย   15,000 บาทต่อปี 
    จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  4   คนต่อครอบครัว 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

ปัจจัยที่เป็นโอกาสเอ้ือให้โรงเรียนด าเนินงานตามพันธกิจได้ดีได้แก่ 

กรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ศิษย์เก่าบริษัท บ้านปูจ ากัด (มหาชน)ร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง เริ่มครั้งแรกตั้งแต่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากอ าเภอแม่ทะเป็น “โรงเรียน ในโครงการ 1 อ าเภอ 1 

โรงเรียนในฝัน” ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2548 

จนถึงปัจจุบันรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่ทะวิทยามีความเข้มแข็งและให้ความเอา

ใจใส่ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่

ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยการเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน การด าเนินงาน 

และร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาโดยเสมอมาตลอดจนการมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งอยู่

ใกล้โรงเรียน 



 

 

ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด/เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนได้แก่ 

 สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งการเดินทางสะดวกท าให้
นักเรียนที่จบในชั้นสูงสุดของช่วงชั้นเดินทางไปเรียนต่อในตัวจังหวัดเพ่ิมมากขึ้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการเปิดรับ
นักเรียนในอนาคตผู้เรียนอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงยากจนและมีการอพยพแรงงานไปท างาน
ต่างจังหวัดบางคนผู้ปกครองทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือเพ่ือนบ้านขาดความอบอุ่นชุมชนมีอาชีพเกษตรกรจึง
ต้องท ามาหากินตามฤดูกาลไม่มีโอกาสดูแลเอาใจใส่บุตรหลานได้เต็มที่รวมทั้งงบประมาณที่รับสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและชุมชนมีน้อย   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.8  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา/ จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ 

    การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปีดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

ปรับปรุงพุทธศักราช 2560 (สาระวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา) 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ภาษาไทย 120 120 120 80 80 80 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40  
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน 

880 880 880 600 600 520 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 200 200 200 560 560 560 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 1200 1200 1280 1280 1280 
หมายเหตุ 1. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี เวลาเรียนบูรณาการใน 
                วิชาสังคมศึกษา วิชาพ้ืนฐาน 
             2. เวลาเรียนรวมทั้งสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 เป็นจ านวนชัว่โมงอย่างต่ า 

 



 

 

   1.9  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนาด 50 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 17,017  เล่ม 

  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) 
2) ห้องปฏิบัติการ 

      ห้องท่ีจัดไว้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด     23   ห้อง   ได้แก่ 
1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา       2   ห้อง 
2) ห้องศูนย์เรียนรวม   1   ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  5   ห้อง 
4) ห้องคอมพิวเตอร์         2   ห้อง 
5) ห้องสมุด    1   ห้อง  
6) ห้องโสตทัศนูปกรณ์   1   ห้อง 
7) ห้องประจ ากลุ่มงานต่าง ๆ      5   ห้อง 
8) ห้องอนามัยโรงเรียน   1   ห้อง 
9) ห้องฝึกงานอุตสาหกรรม   2   ห้อง 
10) ห้องฝึกงานคหกรรม   1   ห้อง 
11) ห้องดนตรี    2   ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด  68 เครื่อง 
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน              60 เครื่อง 
2) ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้       60 เครื่อง 
3) จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย 190 คน ต่อวัน  คิดเป็น ร้อยละ   93.14  ของนักเรียนทั้งหมด 
4) ใช้ในงานบริหาร                      8 เครื่อง 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
5. ห้องศูนย์สาระการเรียนรู้ 
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
8. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
9. ห้องศูนย์สังคมศึกษา 
10. ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 
11. ห้องดนตรี 
12. ห้องพยาบาล 



 

 

13. ห้องแนะแนว 
14. ห้องสมุดธรรมชาติ 

 

 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดในอ าเภอแม่ทะ 
2. องค์กรส่วนท้องถิ่น 
3. สถานประกอบการต่างในท้องถิ่น 
4. ห้องสมุดประชาชน 
5. อุตสาหกรรมแกะสลักบ้านหลุก 
6. กลุ่มตีเหล็กบ้านแม่ปุง 
7. ฟาร์มเพาะเห็ดบ้านป่าตัน 
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
9. ศูนย์สาธิตการตลาด 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
11. มหาวิทยาลัยราชมงคลล าปาง 
12. มหาวิทยาลัยโยนก 
13. เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ 
14. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ 

โดยหน่วยงาน       
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ 

โดยหน่วยงาน       
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

                 เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ   :   อิงผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม)  

         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (10 คะแนน)              
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
       (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

   

 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ( 4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (4 คะแนน) 

   

 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
(10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

   

 ดี 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม      
                   (5 คะแนน) 

    

ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (20 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  
กลุ่มสาระ(กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์  
 2 คะแนน คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 

    

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา                  
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
                   (5 คะแนน) 

    

ดีมาก 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา  (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  (2 คะแนน) 
ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           (1 คะแนน) 
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน) 

    

ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (5 คะแนน) 
1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) 
     ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน   
     การศึกษาของ สถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
     ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา               

3 ปี ย้อนหลัง 
 
 

    

ดีมาก 



 

 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5 คะแนน) 

    ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (5 คะแนน) 

    
ดีมาก 

       

  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย     84.32 
  
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรองทันที   
          รับรองภายหลัง   
          ไม่รับรอง     
           อยู่ระหว่างรอผลการรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริบทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นท่ีพึ่งได้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดยีวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการ
ท างานท่ีจะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความ
ไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ท้ังในเชิง
กระบวนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุก



 

 

ภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

1. การปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและ
การใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลาง
ทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



 

 

 
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ 
กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่
การปฏิบัต ิเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วย
ธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณา
การ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็น
รูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้
จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12.  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุ่มผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 



 

 

นโยบายระยะเร่งด่วน  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซอ้น เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
มีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
 



 

 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน า 
แก้ไขในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ท าหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบตามล าดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขดัข้องพร้อมท้ังรายงานต่อคณะ
กรรมการฯตามข้อ 2 

5. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน
แล้ว หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ

เสมอภาค   ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ในการท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ

พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัด

การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ

ศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตาม

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น 

ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย          การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า

ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี

สาระส าคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต     

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 

21  

วัตถุประสงค ์ 

       1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

      2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ี

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

และยุทธศาสตร์ชาติ  

     3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก

สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความ

เหลื่อมล้ า ภายในประเทศลดลง ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   



 

 

ยุทธศาสตร์  

    1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

    2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด ความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  

    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

    5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการพัฒนา 

ประเทศที่ส าคัญ ยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การพัฒนาท่ียั่งยืน”และ“คนเป็น
ศูนย์กลาง การพัฒนา” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์แนวทางการพัฒนา  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 



 

 

ภารกิจและหน้าท่ีรับผดิชอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
          2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมท้ังส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัด
การศึกษา 
          4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และ
ประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน ์
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 



 

 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยมีนโยบายดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากร ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยวิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับภัย  
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐาน การวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตรงตาม ศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออก จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีทักษะในการ ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
3. ด้านคุณภาพ  



 

 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี
จ าเป็นของโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  

3.3 ปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละ ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒน
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
4. ด้านประสิทธิภาพ  

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบน ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน  

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนท่ี สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุปประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษา ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 



 

 

         4.5สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่ม ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

 
วิสัยทัศน ์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น า
ด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่าง ท่ัวถึงและเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 



 

 

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของ ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะ ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถใน การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พกิาร) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตาม มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
 



 

 

ค่านิยม  
“I – SMART”  
I : Integrated = เน้นบูรณาการ  
S : System = ท างานอย่างเป็นระบบ  
M : Moral = ค้นพบคุณธรรม  
A : Achievement = มุ่งน าผลส าเร็จ  
R : Responsibility = งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ  
T : Technology = รอบรู้เทคโนโลยี  
 
นโยบาย  
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และการลด ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ 
กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 



 

 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซือ่สัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดารเช่น พ้ืนท่ีสูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ  
 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ 
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มี
จิต สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบ อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  



 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตาม ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

5. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 
เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็น นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

 
ตัวชี้วัด  

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เร่ืองการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  



 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
เป้าประสงค ์ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
ของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้อง กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และน าไปปฏิบัติได ้ 

3. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะ

อาชีพท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้ หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และ จริยธรรม  
 
ตัวชี้วัด  

1. ผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษามีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 (3R8C)  

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  



 

 

3. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ี เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได ้ 

4. ผูเ้รียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม  

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิต อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู มกีารเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 
เป้าประสงค ์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
พื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา  



 

 

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษา บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึง บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
 
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับ สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีตั้งของ สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาดและพื้นท่ี  

6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 
ประสิทธิภาพ  

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 



 

 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
เป้าประสงค ์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้
เร่ืองฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมฯลฯและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง 
Thailand 4.0  

3.สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต

และบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน  
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา

เป็น หน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7.สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
9.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
ตัวชี้วัด  

1.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การ ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  



 

 

2. สถานศึกษามกีารน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ 
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ใน
การ ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้านและข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และPaper less  

6. ครมูีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน 
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรยีนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 
4.0  

8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานท่ีให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของ นักเรียนและชุมชน  
 
นโยบายที6่ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที6่ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค ์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการ บริหารงานท่ัวไป  



 

 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อม
ท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกระบวนการและการวิธีงบประมาณด้าน 
การศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน  

5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ  
 
ตัวชี้วัด  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานท่ีมี หน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  



 

 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ และเป้าประสงค์  ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความเป็นไทย 12 
ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. ให้ความรู้และส่งเสริมผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ (Strategy) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถน าหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. สถานศึกษามีสื่อ/เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การมี 
   สุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ (Goal) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้และ 
   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ 
   ดีและมีความปลอดภัย  
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                    และแก้ปัญหา 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  



 

 

  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  3. ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

      ชีวิตจริงได้ 

  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

      การเรียนรู้ 

 
ค่านิยมของคนไทย  12  ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 



 

 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ข้อ ได้แก่ 
    1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและ 
อธิบาย ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
    1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนาที่ ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ) และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ที่ตนนับถือ 
    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น มีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ ได้แก่ 
    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงปราศจากความล าเอียง และปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง  
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด และปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 
    2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  
ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงาน ของผู้อืนมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
และไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 
3. มีวินัย 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้แก่ 
    3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบในการท างาน 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
     ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ข้อ ได้แก่ 



 

 

     4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่างๆ 
     4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือก 
ใช้สื่ออย่างเหม่ะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ  
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง 
เหมาะสม  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ 
แลกเปลี่ยน ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ ได้แก่ 
    5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ 
เช่น ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า  
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวม 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  
มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท าผิด 
    5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  
วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ ได้แก่ 
    6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เอาใจใส่ต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ และปรับปรุง 
และพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
    6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรม 
บ่งชี้  เช่น ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน พยายาม 
แก้ปัญหาและ อุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ และชื่นชมผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 
7. รักความเป็นไทย 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ข้อ ได้แก่ 
    7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 



 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และชักชวน 
แนะน าให้ผู้อ่ืนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
    7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  
ใช้ภาษาไทย และ เลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชักชวน แนะน าให้ผู้อื่น 
เห็นคุณค่า ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
    7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย พฤติกรรมบ่งชี้ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น น าภูมิปัญญาไทย 
มาใช้ให้เหมาะสม ในวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะน า มีส่วนร่วม 
ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 
8. มีจิตสาธารณะ 
    ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ข้อ ได้แก่ 
    8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน พฤติกรรมบ่งชี้ 
 เช่น ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทนและ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ 
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 
   8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บ่งชี้ เช่น  
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม 
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก 

และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร

ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่

มีต่อตนเองและสังคม 



 

 

2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

สภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปีงบประมาณ  2564  โรงเรียนแม่ทะวิทยา บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธ

กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเกิดผลตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยกระบวนการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครบทุก

ระดับชั้น มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและระบบนิเทศ

ภายใน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีการจัดการ

เรียนรายวิชา IS ให้กับนัเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลและมีความเป็นผลเมือง

โลกที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ความส านึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

โรงเรียนจัดให้มีและก าหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจให้ความรู้เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันเรื่องสุขภาพ เพศศึกษา 

อบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยโรงเรียนมี

ระบบดูแลนักเรียน มีการศึกษาติดตามและส่งต่อข้อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคล นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

หลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัลแนว

ทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

การบูรณาการลงไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 

ประการ 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
คุณภาพ 
 

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานทุกฝ่าย มี

การก าหนดภาระหน้าที่และมอบหมายงานตามหน้าที่ ก าหนดปฏิทิน

ปฏิบัติงาน การก ากับติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน การ

ควบคุมภายใน เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่ความเป็นมือ

อีพในรูปแบบการอบรม สัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง

ภายในและภายนอก การศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 

น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพทาง

ศึกษา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับครูและ

บุคลากรในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา 
 

โรงเรียนบริหารจัดการโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการครอบคลุมภาระงาน โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการศึกษา จัดหาสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มเติมให้

กลุ่มสาระวิชา และในช่วงของการระบาดของโรค โควิด -19 

โรงเรียนได้ด าเนินการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนครบทุก

ระดับชั้น 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 แยกตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

ภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น มีความสามารถทางภาษาไทยอ่านคล่องเขียนคล่อง 

1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน มีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทาง
ภาษาไทย  
1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
1.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
1.7 นักเรียนได้แสดงความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
1.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
1.9 นักเรียน มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
1.10 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
1.11 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
1.12 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.13 โรงเรียนแม่ทะวิทยามีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

หลากหลาย 

1.14 นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้รับการส่งเสริมด้านการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น

ข้อมูลท าให้มีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 

1.15 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

1.16 ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.17 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการ

เรียนรู้ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

2.1 โรงเรียนได้รับการประสานงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
2.2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2.3 นักเรียนเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2.4 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ 
2.5 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
คุณภาพ 
2.6 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยบรรลุผลตาม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปรัชญา
โรงเรียน 
2.7 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมทีเอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.8 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
2.9 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่
ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

3.1 การบริหารงานพัสดุ ให้มีความเป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใสและให้บริการอย่าง

รวดเร็ว 

3.2 ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ส าหรับวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.4 โรงเรียนแม่ทะวิทยาพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รวดเร็วและถูกต้อง ส าหรับน าข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูแลบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

4.1 งานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งานให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วครบถ้วนตามความต้องการ 
4.2 งานบุคคลสามารถพัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
4.3 ครูมีการพัฒนาตนเอง ทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่

ดีและมีความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

5.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมทีเอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี จนมีทัศนียภาพภูมิ
ทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามและมีสาธารณูปโภคท่ีพร้อมใช้งาน และเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดเรียน
การสอน      
5.3 มีสื่อทัศนูปกรณ์ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน อย่างเพียงพอ 
5.4 มีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.5 นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาปฏิบัติตนตามเกณฑ์สุขาภิบาล 
5.6 มีการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตาม 

ตัวช้ีวัด 2565 

6.1 การให้บริการของงานปฏิคม สะดวก รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

6.2 เครือข่ายภาคีสัมพันธ์ชุมชนและโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือที่เกิดประโยชน์ต่อ

การจัดกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียน 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
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บทที่ 3 
สภาพความส าเร็จเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2565 

1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 1. พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียน 
รู้ในศตวรรษที่ 
21 

1.1 พัฒนา...          
คุณภาพการ
จัด การเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยทุกระดับ ชั้นสูงขึ้น  
2. นักเรียนร้อยละ 80 ทุกระดับ ชั้นอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะและความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
5. ครูมีอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อเพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-
19)  
6. นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย 

1,3 80 

80 

80 

80 

 

20,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

   7. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
8. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีจิตส านึกท่ีดีในการร่วม
อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  
9. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในระดับดีร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

  

 

 

80 

  

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียน รู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.2 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงขึ้น    
3. ครูมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อเพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนใน สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
4. นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

1,3 75 
 

75 
 
 
 
 
 
 

5,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

5. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.3 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีสื่อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์  
3. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้และความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ 

1,3  
 
 
 
 

80 

25,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการ

1.4 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 

1,3  
 

25,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



 

 

54 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

การจัดการ
เรียนรู้กลุ่ม
สาระฯสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

2. มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน-ธรรม
ทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผล
การสอบO-NET สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 
6. มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิ ภาพเพียงพอต่อ
นักเรียน 
7. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

1.5 พัฒนา

คุณภาพการ

เรียนการสอน

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพ่ิมมากข้ึน 

1,3 80 10,404 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

2. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.6 โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

การจัดการ

เรียน รู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

1. เด็กท าการแข่งขันทักษะชนะเพ่ิมข้ึน 

2. เด็กมีความสามารถด้านศิลปะและด้านดนตรีเพ่ิม

ข้นสามารถเล่นดนตรีและแสดงได้ 

3. ครูมีอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อเพียงพอต่อ

การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) 

4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

1,3  

 

 

 

 

 

 

100 

20,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.7 โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

การจัดการ

เรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การ

เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับโรงเรียน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการอ่าน วิเคราะห์

และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน

คุณลักษณะตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐาน สากล 

1,3 80 

 

80 

 

80 

20,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.8 โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

การเรียนการ

สอนช่างอุตสาห-

กรรมและการ

งานพ้ืนฐาน

อาชีพ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การงานอาชีพระดับ 3 ขึ้นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกละดับชั้นมีผลงาน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง ได้รับการเชิญหรือ

1,3 80 

 

 

80 

25,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ

รางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  

(เขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ 

จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด

แข่งขัน)                                               

          

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.9 โครงการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีความรู้ ทักษะ

และ..........

ประสบการณ์

ของกิจกรรม 

คุณธรรมตาม

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามาตรฐาน

การศึกษาและหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการสาระการ

เรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนได้

1,3 90 

 

 

27,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

เป้าหมายของ

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

 - กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี     

– กิจกรรมยุว-

กาชาด  

- กิจกรรมนัก 

ศึกษาวิชาทหาร 

เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.10 โครงการ

กิจกรรมทัศน-

ศึกษาตาม เป้า 

หมายของ

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศน

ศึกษา 

1,3 80 146,240 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษาอยู่ใน

ระดับปานกลางขึ้นไป 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.11 โครงการ

จัดซื้อ ปรับปรุง 

ซ่อมแซมวัสดุ

ส านักงานเพื่อ 

สนับสนุนการ

การจัดการ

เรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 85 กลุ่มบริหารวิชาการมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่าง

เพียงพอ 

2. การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรในโรง เรี ยนได้ รั บประโยชน์ ในการ

ด าเนินงาน 

2 85 200,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ

พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการ

1.12 โครงการ
แหล่งเรียนรู้
ตามแนวทาง

1. โรงเรียนแม่ทะวิทยามีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 

1,3  
 
 

35,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอ 
เพียง 

2. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยามีความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
80% ขึ้นไป 
 

80 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.13 โครงการ

กิจกรรมแข่งขัน 

ทักษะศิลปะหัต

กรรมนักเรียน 

1. ผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมของนักเรียน

โรงเรียนแม่ทะวิทยา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับภาค และระดับประเทศ 

2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการแข่งทักษะ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาในระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

1,3  

 

 

80 

30,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.14 โครงการ

พัฒนาสื่อ.......

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใน

1. คณะครูทุกคน สามารถใช้อินเตอร์ เน็ตพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนได้ 

1,2,3 100 

 

100 

15,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

การจัดการ....

เรียนรู้ 

2. นักเรียนทุกคน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนได้ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.15 โครงการ
การส่งเสริม
ทักษะ และ
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
ของนักเรียน 
 - กิจกรรม
กีฬาภายใน
โรงเรียน  

1. เสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนด้านการออก
ก าลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1,3 100 

 

100 

 

 

 

20,000 

 

 

กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

- กิจกรรมกีฬา
ภายนอก
โรงเรียน 

5,000 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.16 โครงการ

พัฒนางานแนะ

แนว การศึกษา 

1. ครูบุคลากรได้รับสวัสดิการต่างๆและได้เข้ารับ
การศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนา
ตนเองและนักเรียนทั้งในระดับจังหวัดต่างจังหวัดและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา    
2. ครูทุกท่านได้เข้ารับการศึกษาดูงานสัมมนาและน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

1,3 100 

 

100 

 

90 

 

 

 

1,000 กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.17 โครงการ

พัฒนาการ

จัดการ เรียนรู้

ด้วยกระบวน 

การนิเทศ.......

ภายใน 

1. ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยาร้อยละ 95 มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2 . ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. โรงเรียนมีการนิเทศภายในที่เหมาะสม 
4. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม 

2 95 

 

 

 

0 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.18 โครงการ

พัฒนางานวิจัย

และหลักสูตร

สถานศึกษา 

1. คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 95 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์และ

ถูกต้องตามนโยบาย สพฐ. 

2 95 

 

100 

1,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.19 โครงการ

พัฒนางาน.....

ห้องสมุด  และ

แหล่งเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 

1,3 75 

 

75 

20,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.20 โครงการ

พัฒนางานวัด

และประเมินผล

การศึกษา 

1. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

2. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายภาค

เรียน 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

2  2,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.21 โครงการ

พัฒนางาน   

ทะเบียน 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษามีปริมาณเพียงพอ 

2. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางาน

ทะเบียนนักเรียน  จ านวน 1 เล่ม 

3. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียน

นักเรียนมีความเป็นระบบ  

4. การบริการเอกสารทางการเรียนแก่ผู้มาติดต่อมี

ความถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 

2  8,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.22 โครงการ

พัฒนางานรับ 

นักเรียน 

1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียน

แม่ทะวิทยาศึกษาต่อการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเดิมร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบงาน

ส ามะโนผู้เรียนและงานรับนักเรียน จ านวน 1 เล่ม 

3. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานส ามะโนผู้เรียนงานรับ

นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

5. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

 

2 20 

 

 

 

4,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.23 โครงการ

การจัดการ. . . . 

ศึกษาหลักสูตร

อาชีวศึกษา . . .

ระยะสั้น 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา มีโอกาสทาง

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามความถนัดและความ

สนใจ 

2. เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนโรงเรียนแม่ทะ

วิทยา ในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะ

วิทยา เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

4. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา มีโอกาสทาง

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามความถนัดและความ

สนใจ ร้อยละ 80 

5. เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนโรงเรียนแม่ทะ

วิทยา เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 

2  

 

 

 

 

 

 

 

80 

80 

 

30,000 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

6. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะ

วิทยา เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ร้อยละ 80 

80 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.24 โครงการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์

ของกิจกรรม

วิชาการ  

 

- นิทรรศการ

วิชาการแต่ละ

1. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้รับการพัฒนา

คุณภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีการน าเสนอ

ผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

4. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1,3 100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

37,000 

 

 

กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

- กิจกรรมกีฬา

สี (สบทบให้

คณะสี) 

 - กิจกรรมลด

เวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้ 

5. ครูและนักเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

6. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์บนพื้นฐานที่เทียบความเป็น

มาตรฐานสากลส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

10,000 

 

 

20,000 

กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

1.25 โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

การจัดการ.......

ประกันคุณภาพ

1. ครู และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. รายงานผลการประเมินตนเอง  SAR ปีการศึกษา 

2564 

2 90 

 

95 

1,500 กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

การศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2565 

 ภายในสถาน 

ศึกษา 
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2. กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านยิมหลัก 12 

ประการ 

2.1 โครงการ

ป้องกันและเฝ้า

ระวังปัญหายา 

เสพติด 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา 

2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

3. นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

4. ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1,3 100 

 

 

100 

 

 

100 

10,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลและ

กิจการนักเรยีน 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.2 โ ค ร ง ก า ร

พัฒนาประสิทธิ  

ภาพงานกิจการ 

นักเรียน 

1. การมีวัสดุ ครภุัณฑ์และแบบฟอร์มต่างๆใช้ในงานอย่างเพียงพอ 

2. ความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีต่อการพัฒนาการจดั

องค์กร โครงสรา้งและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูง 

และปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตามสถานการณ ์

1,3  28,900 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝัง

ปลูกฝัง
คุณธรรม 

2.3 โครงการ
พัฒนางาน....

1. นักเรียนร้อยละ 50 เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน 

1,3 50 2,000 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยม
หลัก 12 
ประการ 

จริยธรรม และ
ค่านิยมหลัก 
12 ประการ 

ธนาคาร
โรงเรียน.... 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 

3. นักเรียนผู้ปฏิบัติงานได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.4 โครงการ TO 

BE NUMBER ONE 

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE อยู่ในระดับ

ปานกลางข้ึนไป 

1,3 75 10,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.5 โครงการ

ระบบดูแลช่วย 

เหลือนักเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการด าเนินงานที่เป็นระบบ มี

ขั้นตอนที่ชัดเจน และสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่

ในระดับปานกลางขึ้นไป 

1,3 80 10,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.6 โครงการ

เสรมิสร้างวินัย 

“ห่วงใยวัยเรียน” 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาได้รับการอบรมโครงการเสริมสร้าง

วินัย “ห่วงใย วัยเรียน” ทุกคน 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติตนตาม

ระเบียบวินัย บรรลุ ผลตาม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปรัชญา ของ

โรงเรียน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณธรรม

จริยธรรม 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับชัน้มัธยม ศึกษาปีท่ี 1-6 มคีุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

5. นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยบรรลุผลตาม เอกลักษณ์ อัต

ลักษณ์ และปรัชญาโรงเรียน 

1,3  

 

 

80 

 

 

 

80 

 

80 

 

10,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะชีวิต 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. นักเรียนสามารถปรับพฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
8. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเสริม สร้างวินัย 
“ห่วงใย วัยเรียน” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 
 

80 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.7 โครงการ

พัฒนาประสิทธิ 

ภาพกิจกรรม 

โรงเรียน 

1. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ภายในโรงเรียนปฏิบัติงานและใช้

บริการได้ดี      

2. บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึง

นักเรียน      

1,3  14,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.8 โครงการ

พัฒนาและ

ส่งเสริมคณุธรรม

..... จริยธรรม..... 

นักเรียน 

1. ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 

1,3 80 

 

80 

 

80 

 

80 

10,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.9 โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรม

นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
จ านวน  3 กิจกรรม 

2. นักเรียนร่วมงานต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นได้อย่างมี
ความสุข 

3. นักเรียนแสดงออกถึงการท างานตามโอกาสกิจกรรมต่าง 
ๆ 

 
 
 

1,3 80 

 

 

11,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

ปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

2.10 โครงการ

ส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด ท่ีใช้สิทธิเลือกตั้ง 

2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่

ของตนเอง 

4. ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ยมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  

1,3 90 

 

 

 

 

 

80 

4,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพ่ิม ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการ บริหารจัดการตามหลักธรร-มาภิบาล 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.1 โครงการ

พัฒนางานการเงิน

และบัญช ี

1. ความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินตรงตามงบประมาณ ท่ีถูกต้อง

ตามระเบียบเบิกจ่าย 

2. ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 

2  5,000 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.2 โครงการ

พัฒนางานพัสด ุ

1. การด าเนินงานพัสดุมคีวามคล่องตัว และเป็นระบบข้ึน ร้อยละ 80 

2. เพื่อบริหารงานพัสดุ ให้มีความเป็นระบบ ระเบียบถูกต้อง โปร่งใส

และให้บริการอย่างรวดเร็ว 

2 80 10,000 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.3 โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม 

วัสดุและครภุัณฑ์ใน

กลุ่มงาน บริหาร

งบประมาณและ

แผนงาน 

1. ครุภณัฑ์ที่ช ารุดไดร้ับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่

สามารถใช้งานได้  ร้อยละ 80 

2. ครุภัณฑ์ ในโรง เ รี ยนมี สภาพที่ ส ามารถใ ช้งานได้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ 

2 80 7,300 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.4 โครงการ

พัฒนาแผนงานและ

สารสนเทศ 

1. ร้อยละ 87 ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถ

แก้ไขและส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาได ้

2. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

2 87 5,000 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.5 โครงการดูแล

และบ ารุง รักษา

ยานพา-หนะและ

รถยนต ์โรงเรยีน 

1. มีรถยนต์ที่ให้สามารถให้บริการครูและนักเรียนถูกต้องตาม

กฎหมายจราจร และปลอดภัย 

2. มีรถไถที่มสีภาพพร้อมใช้งานถูกต้องตามกฎหมายจราจร และ

ปลอดภัย 

2  40,000 กลุ่มบรหิารงบ 

ประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.6 โครงการ

ปรับปรุงระบบ 

คอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรยีนการสอน 

1.ปฏิบัติ ตามแผน ปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ อย่างถูกต้องและ

เคร่งครดั ตามขั้นตอน 

2. ระบบการใช้เงินถูกต้องตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

และเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2  200,000 กลุ่มบรหิาร

วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.7จัดท าลาน

กิจกรรม (จุด check 

point) 

1.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ และมีลานกิจกรรมหน้าเสาธง 

2.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 

จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม มีลานกิจกรรมและเอื้อ

ประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอนโดยค่าความส าเร็จของโครงการ

ตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

2  50,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ พัฒนา

แหล่งเรียนรู้อาคาร 

สถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม 

สุขภาพและการ

บริการ ทาง

การศึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

3.8ก่อสร้างทาง

เชื่อมอาคารแบบมี

หลังคา 

1.มีหลังคากันสาด ขนาด กว้าง 26 เมตร ยาว 53 เมตร 

2.มีหลังคากันสาดที่มีคณุภาพ เพื่อป้องกันแดดและฝนท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

2  191,550 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.9ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าทั้งในและ

นอกอาคาร 

1. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2  50,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.10อบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

จัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี

งบประมาณ                               

2564  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 3 

ปี (พ.ศ.2565 – 

2567) 

1.แต่ละฝ่ายงานจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

2 90 8,500 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

3.11พัฒนาฝ่าย

บริหารโรงเรยีน 

 2  69,300 กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ (กิจกรรม) ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้ 

เทคโนโลยีและ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้และ

การ บริหาร

จัดการตามหลัก

ธรร-มาภบิาล 

 พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้อาคาร 

สถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สุขภาพ

และการบริการ 

ทางการศึกษา 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัด

การศึกษา 

- งบค่าไฟฟ้า 

- งบค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

- งบค่าจ้างและค่าประกันสังคม 

- งบค่าโทรศัพท ์

- งบค่าไปรษณีย ์

- งบค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต ์

   54,000 

43,056 

684,000 

3,500 

2,000 

24,000 

กลุ่มบรหิาร

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศกึษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 

พัฒนาครูและ

บุคลากรใน

สถานศึกษาให้มี

ความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

 

 

 

พัฒนาครูและ

บุคลากรใน

สถานศึกษาให้มี

ความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

4.1 โครงการ

พัฒนางานบุคคล 

1. นักเรียน  ผู้ปกครองครูและบุคลากรมีความพึ่งพอใจในระบบการ

บริหารจัดการ 

2. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีต่อการ

พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความ

คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2  

 

80 

3,000 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลและ

กิจการนักเรยีน 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ

บุคลากรใน

สถานศึกษาให้มี

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

พัฒนาครูและ

บุคลากรใน

สถานศึกษาให้มี

ความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

4.2 โครงการ

พัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

1. ครู- บุคลากรได้รับสวัสดิการต่างๆ และได้เข้ารับการศึกษาดูงาน

เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง 

2. ครูทุกท่านได้เข้ารับการศึกษาดูงาน สัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับ

มาพัฒนา และมีประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน  มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

2  97,100 กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคลและ

กิจการนักเรยีน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

5.1 โครงการ

พัฒนาประสิทธิ-

ภาพกลุ่มบริหาร 

งานท่ัวไป (งาน 

ธุรการ) 

1. นักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรทกุคนภายในโรงเรียนปฏิบัติงานและ

ใช้บริการไดด้ ี

2. บุคลากร สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถงึ

นักเรียน 

2  25,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

5.2 โครงการ

พัฒนางานอาคาร 

1. ตรวจสอบซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง ประปา ให้

สามารถใช้งานได ้

2  

 

135,200 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

สถานท่ีและ

สาธารณูปโภคใน 

สถานศึกษา 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรยีนทั้งหมด 

3. ปรับปรุงอาคารที่ช ารดุให้ใช้การได ้

4.  มีโต๊ะและเก้าอ้ีที่ใช้ในโรงอาหารอย่างเพียงพอ 

5. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 

จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามและมีสาธารณปูโภคที่พร้อม

ใช้งาน และเอื้อประโยชน์ต่อการจดัเรียนการสอนโดยคา่ความส าเรจ็

ของโครงการตั้งแตร่้อยละ 81 ขึ้นไป 

 

 

 

 

81 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

5.3 โครงการ

พัฒนางานโสตทัศน

ศึกษา 

1. ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับ

บริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรียน การ

สอน และบริการชุมชนได้   

2. ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนไดร้ับ

บริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรียน การ

สอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 

2 100 22,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

5.4 โครงการ

พัฒนางาน 

1. ครูและนักเรยีนตลอดจนผูป้กครอง ชุมชนร้อยละ 95 มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์ 

2. โรงเรยีนมีระบบงานประชาสัมพนัธไ์ด้มาตรฐาน 

2 95 5,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

ประชาสมัพันธ์

โรงเรียน 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

5.5 โครงการการ

ดูแลและ 

บ ารุงรักษารถตดั

หญ้าและ เครื่องตัด

หญ้า 

1. มีรถตดัหญ้า และเครื่องตัดหญ้าเพียงพอในการใช้งาน 

2. มีรถตดัหญ้า และเครื่องตัดหญ้าเพียงพอในการใช้งาน 

2  14,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

5.6 โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

และสภาพแวด 

ล้อมในโรงเรียน 

1. ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรยีน และบริเวณโรงเรียน

ทั้งหมด 

2. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 

จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม และเอื้อประโยชน์ต่อการ

จัดเรยีนการสอนโดยค่าความส าเรจ็ของโครงการตั้งแตร่้อยละ 81 

ขึ้นไป 

2  

 

81 

53,200 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

5.7 โครงการ

พัฒนางาน

สุขาภิบาลและ 

โภชนาการ 

1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา 

ปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล 

2.  ร้อยละ 85 ของผู้ประกอบการรา้นค้าใน 

โรงเรียนแม่ทะวิทยาปฏิบัติตนตามเกณฑ ์

สุขาภิบาล 

2 85 

 

85 

4,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

5.8 โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพและ 

อนามัยโรงเรียน 

1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ผู้เรยีนปีละ 1 ครั้ง 2  4,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

2. มีระบบการจัดเก็บเพื่อรับการตดิตามประเมินผลงานประกัน

คุณภาพการศึกษาได้อย่างสะดวก และรวดเร็วตามมาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพผู้เรยีน 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศกึษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการจัดการ

เรียนรู้การมสีุข

5.9 โครงการ

สนับสนุนการ

บริหารจดัการ

การศึกษา 

1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ

การศึกษา 

2. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2563 มีความ

พึงพอใจต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 

 

2  10,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศกึษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 

ภาวะที่ดีและมี

ความปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ

แผนการ 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 

เป้าหมายการศึกษา 

(ร้อยละ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2565 

กลยุทธ์ที่ 6 

สร้างภาคี

เครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการ

พัฒนาการศึกษา 

สร้างภาคี

เครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการ

พัฒนาการศึกษา 

6.1 โครงการ

พัฒนางาน

บริการสาธารณะ 

สวัสดิการและ

ปฏิคม 

1. ร้อยละ 80 มีอาหารว่าง และวสัดุ อุปกรณ์เพยีงพอต่อการ

ให้บริการ 

2. นักเรียน ครู ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ 

2 80 6,000 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 6 

สร้างภาคี

เครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการ

พัฒนาการศึกษา 

สร้างภาคี

เครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการ

พัฒนาการศึกษา 

6.2โครงการ

พัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ

สถานศึกษา

ระบบทวิภาค ี

1.เครือข่ายภาคีสมัพันธ์ชุมชนและโรงเรียนมีการประสานความ

ร่วมมือท่ีเกิดประโยชน์ต่อการจดักจิกรรมของโรงเรียนและนักเรียน 

2  0 กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

 
 
 
 



 

 

99 

สรุปการจดัสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษที่ 21 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 
  1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน 

รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  

ก.ย.65 
    20,000 - - 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 

6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น มี

ความสามารถทางภาษาไทยอา่นคล่อง

เขียนคล่อง 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
มีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ทาง 
ภาษาไทย  
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการในระดับด ี
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยมี
ระบบการพัฒนานักเรียนที่มีประสิทธิผล
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน
และผู้ปกครอง 
 

นางสาวติณณณ์ัชชา   
โจ้นทรา 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 
  2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  

ก.ย.65 
5,000 - - 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
2.ผลการทดสอบทางการศึกษาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
3.นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
4.นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
สาระการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

 - - 1.ครูมีส่ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงพอ 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
3.นักเรียนได้แสดงความรู้และ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
4.นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
สาระการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

นางวันวิสา  แสนปิง 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 
  4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

25,000 - - 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
2.ครูสามารถใช้ส่ือต่างๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ

สาระการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

นายรณชัย  
แก้วในชุมภูทอง 

  5 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

10,404 - - 1.นักเรียน มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้น 
2.นักเรียนสามารถสื่อสารภาษา
ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

 

นางค าสุข      
ด้วงประสิทธ์ิ 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
ศิลปะ 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      20,000 - - 1.เด็กสามารถพัฒนาด้านศิลปะและด้าน
ดนตรดีีขึ้น 

นายสุธรรม  ปั้นสวย        

7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
และพลศึกษา 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      20,000 - - 1.กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษามีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงต่อ
ผู้เรยีน 
2.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์
3.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สูงขึ้น 
4.นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการสาระการเรียนรู้ และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

นายนภาพล  บุญมั่น 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 
ช่างอุตสาหกรรม และการงาน 
พื้นฐานอาชีพ 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      25,000 - - 1.นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการสาระการเรียนรู้ และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
2..โดยการปฏิบัตจิริงท าให้เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

นายจ ารสั ปันศร ี

9 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ของกิจกรรมคณุธรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  
นักศึกษาวิชาทหาร ตามเปา้หมาย 
ของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     27,000 - - 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา

ตนเองด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

ตามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่

ก าหนดไว ้

3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ

สาระการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียน   

ได้เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

นางกรรณิการ์  
บุตรพิชัย 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 ทัศนศึกษาตามเป้าหมายของ 
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      146,240 - - 1.ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม
ทัศนศึกษา 
2.ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 

นายภัทรพงศ์  
จ าปาวัน 

11 โครงการจดัซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
วัสดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     200,000 - - 1.บุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
2.การปฏิบัติงานเกดิความสะดวก

รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็น

ปัจจุบัน 

 

นางค าสุข      
ด้วงประสิทธ์ิ 

12 แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     35,000 - - 1. นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยามีความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80% ขึ้นไป 

2. โรงเรียนแม่ทะวิทยามีแหล่งเรียนรู้

ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่หลากหลาย 

 

นายวิธวศิน  กองค า 

 
 



 

 

105 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 ส่งเสริมการแข่งทักษะศลิปหัตถกรรม
นักเรียน 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     40,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ได้
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับภาค  
และระดับประเทศ 

นายนภาพล  บุญมั่น 

14 พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรู ้

ครู -นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     15,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
ได้รับการส่งเสรมิด้านการใช้
อินเตอร์เนต็เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ท าให้มีประสิทธิผลทางการเรยีน
สูงขึ้น 
2.ครู ทุกกลุ่มสาระวิชา มี
อินเตอร์เนต็ ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ที่มคีุณภาพ 
3. โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีระบบ
เครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

15 ส่งเสริมทักษะและความสามารถ 
ทางด้านกีฬาของนักเรียน 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     25,000 - - 1.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2.นักเรียนรักการออกก าลังกาย 
3.นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4.นักเรียนมีทักษะกีฬาดีขึ้น 
 

นายนภาพล  บุญมั่น 

16 พัฒนางานแนะแนวการศึกษา นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     1,000 - - 1.นักเรียนท่ีประสบปญัหาด้านการ

เรียนดา้นสังคมด้านเศรษฐกิจได้รบั

การให้บริการใหค้ าปรึกษา 

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 

ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 

นางกรรณิการ์  
บุตรพิชัย 

17 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วย
กระบวนการนเิทศภายใน 
 

ครูทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - - 1.ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2.โรงเรียนมีการนิเทศภายในสม่ าเสมอ 
3.ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม 

นายนภาพล  บุญมั่น 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงนิลงทุน นอกงบประมาณ 

18 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ครูทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     1,000 - - 1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. 
2.ผู้เกี่ยวข้องหรือผูม้ีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มสี่วนร่วมในการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับนโยบาย สพฐ. 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 

19 พัฒนางานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

   20,000 - - 1.โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

นายภัทรพงศ์  
จ าปาวัน 

20 พัฒนางานวัดและประเมินผลการ 
ศึกษา 

คร ู ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

  2,000 - - 1.เพื่อให้การจัดท าขอ้มูลเกี่ยวกับงานวัด

และประเมินผลมีความถูกตอ้ง 

2.เพื่อให้การปฏิบัติงานเกีย่วกับการท า

รายงานผลการเรียนถกูต้องตามระเบียบ

ว่าด้วยงานวัดผล 

 

นางค าสุข      
ด้วงประสิทธ์ิ 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

21 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     8,000 - - 1.การจัดเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 

ของงานทะเบียนนักเรียนมีความเป็น

ระบบ 

2.การบริการเอกสารทางการเรียนแก่ผู้

มาติดต่อมีความถกูต้องและรวดเร็ว 

นางวันวิสา  แสนปิง 

22 พัฒนาระบบงานส ามะโนผู้เรียนและงานรับ
นักเรียน 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    4,000 - - 1.เพื่อพัฒนาระบบการรับนักเรยีน

ให้มีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นท่ี

บริการของโรงเรียนมโีอกาสเข้า

เรียนตามหลักสูตรการศึกษา  

นางวันวิสา  แสนปิง 

23 จัดการศึกษาหลักสตูรอาชีวศึกษา 
ระยะสั้น 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    30,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา มีโอกาส
ทางการศึกษาดา้นอาชวีศึกษา ตาม
ความถนัด และความสนใจในการเข้าสู่
หลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือก
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

นายนภาพล  บุญมั่น 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

24 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ของกิจกรรมวิชาการ 

 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     67,000 - - 1.ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
2.ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาความรู้
ด้านวิชาการอย่างมีประสิทธภิาพ  
3.สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

นายนภาพล  บุญมั่น 

25 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      1,500 - - 1. โรงเรียนมีการบรหิารงานอย่าง

เป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรครู 

ผู้เรยีน การจัดการเรียนรู้ ให้เกดิ 

ประโยชนส์ูงสุดต่อคุณภาพผูเ้รียน

เป็นส าคญั 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้

และมีความเข้าใจในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3. โรงเรียนมคีวามพร้อมในการรับ

การประเมินจากองค์กรภายนอก 

นางค าสุข      
ด้วงประสิทธ์ิ 
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2. กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลกั 12 ประการ   

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ

ติด 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     10,000 - - 1.โรงเรียนได้รับการประสานงาน
และความสัมพนัธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 

2.นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพทาง
การศึกษาโดยเป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุข 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 

2 พัฒนาประสิทธิภาพงานกิจการ

นักเรียน 

คร ู ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    28,900 - - 1.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมวีัสดุ  

ครุภัณฑ์และแบบฟอร์มต่าง ๆ ใช้ในงาน

อย่างเพียงพอ 

2.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถ

พัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างและ

ระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบัตหิน้าที ่

 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     2,000 - - 1.นักเรียนเข้าใจหลักพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2.นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

นางวันวิสา  แสนปิง 

4 TO BE NUMBER ONE นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    10,000 - - 1.ผู้เรียนมีความตระหนักถึงพิษภัย
ของอบายมุขและยาเสพตดิและ
สามารถป้องกันตนเองได ้
2.ผู้เรียนกล้าคดิ กล้าท า กล้า
แสดงออก ตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ ใน
ระดับด ี
3.ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริม่ และสร้างสรรค์การน าเสนอ
ผลงานของชมรมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

นายภัทรพงศ์  
จ าปาวัน 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 ระบบดูแลช่วยหลือนักเรียน นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     10,000 - - 1.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่างมีคณุภาพ
2.โรงเรียนไดร้ับการประสานงาน
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 
ชุมชนที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนในการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและการ
เสรมิสร้างทักษะชีวิต คุ้มครองสิทธิ
เด็ก เป็นอย่างด ี
3.นักเรียนทุกคนส าเร็จการศึกษา
ครบตามหลักสูตรช่วงช้ันท่ี
โรงเรียนก าหนดอย่างมคีุณภาพ
เท่าเทียมกันโดยไม่มีนักเรียน
ลาออกกลางคัน 

 

นายภัทรพงศ์  
จ าปาวัน 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 เสรมิสร้างวินัย “ห่วงใย วัยเรียน” นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     10,000 - - 1.นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยบรรลุผลตาม เอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ และปรัชญาโรงเรียน  
2.นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะชีวิต
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.นักเรียนสามารถปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

4.นักเรียนมีความสขุและพึง
พอใจในกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
“ห่วงใย วัยเรียน” ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

นางสาวติณณณ์ัชชา 
 โจ้นทรา 

7 พัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรม

โรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     14,000 - - 1.มีการบริหารจัดการและจัด
สภาพแวดล้อมทีเอื้อให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.มีการจัดเก็บข้อมลูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

นายรณชัย   
แก้วในชุมภูทอง 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 พัฒนาและส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม นักเรยีน 

นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     10,000 - -       1.นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

     2.นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง   

มี   ความสุข   

นางกรรณิการ์  
บุตรพิชัย 

9 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     11,000 - - 1.นักเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
2.วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัด
กิจกรรม 

นายรณชัย   
แก้วในชุมภูทอง 

10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     4,500 - - 1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.นักเรียนได้เรยีนรู้และฝึกตนเอง

เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความ

เสมอภาคและหน้าที่ของพลเมืองดี

ตามระบอบประชาธิปไตย 

นายรณชัย   
แก้วในชุมภูทอง 
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3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 พัฒนางานการเงินและบญัช ี เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     5,000 - - 1.โรงเรียนมีเอกสารการเงินเป็น
ปัจจุบันท่ีสามารถตรวจสอบได ้

นางพิสมัย  ศรสีุขา 

2 พัฒนางานพัสด ุ เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    10,000 - - 1.การบริหารงานพัสดุ ให้มีความ
เป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง 
โปร่งใสและให้บริการอย่างรวดเร็ว 

นายวิธวศิน  กองค า 

3 ปรับปรุง ซ่อมแซมวสัดุและ

ครุภณัฑ์ส านักงานบริหาร

งบประมาณและแผนงาน 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     7,300 - - 1.ครุภณัฑ์ในโรงเรียนมสีภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

นายวิธวศิน  กองค า 

4 พัฒนางานแผนงานและ

สารสนเทศ 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    5,000 - - 1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ส าหรับวางแผนการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.โรงเรียนแม่ทะวิทยาพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศให้รวดเร็วและถูกต้อง 

ส าหรับน าข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ในการด าเนินงาน 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 การดูแลและบ ารุงรักษา

ยานพาหนะรถยนต์โรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     40,000 - - 1.มีรถยนต์ที่ให้บริการครูและ
นักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จราจร และปลอดภยั 

นายรณชัย   
แก้วในชุมภูทอง 

6 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรยีนการสอน 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    200,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
ได้รับการส่งเสรมิด้านการใช้
อินเตอร์เนต็เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
 ท าให้มีประสิทธิผลทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.ครู ทุกกลุ่มสาระวิชา มี
อินเตอร์เนต็ ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ที่มคีุณภาพ 
3.โรงเรียนแม่ทะวิทยา มรีะบบ
เครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 

7 จัดท าลานกิจกรรม (จุด check 

point) 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     50,000 - - 1.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 
จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
สวยงาม มลีานกิจกรรม และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอน      
 

นายสุธรรม  ปั่นสวย 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารแบบมี

หลังคา 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     191,550 - - 1.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ได้รับการดูแลปรับปรุง จนมี
ทัศนียภาพภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น
สวยงามและมีอาคารเรียนท่ี
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอน      

นายสุธรรม  ปั่นสวย 

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งในและ

นอกอาคาร 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    50,000 - - 1.มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายสุธรรม  ปั่นสวย 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ2564  และ

แผนพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2565 – 

2567) 

ครูทุกคน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     8,500 - - 1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ ส าหรับวาง

แผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนใหส้อดคล้องกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา 

2.โรงเรียนแม่ทะวิทยามี

แผนพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2565 – 

2567) 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 
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4. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 โครงการพัฒนางานบุคคล ครู-บุคลากร ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     3,000 - - 1.งานบุคคลมีวัสดุ  ครุภณัฑ์และ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ใช้ในงานอย่าง
เพียงพอ 
2.งานบุคคลสามารถพัฒนาการจัด
องค์กร  โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูง 
และปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตาม
สถานการณ ์
3.งานบุคคลมีข้อมลูสารสนเทศ
อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน  ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้
รวดเร็วครบถ้วนตามความต้องการ 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ครู-บุคลากร ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    97,100 - - 1.ครูมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจบุัน 

2.ครูมีการพัฒนาตนเอง ทันต่อสภาพ

เหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ

ท างานได้อย่างมีคณุภาพ 

 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 
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5. กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะท่ีดีและมีความปลอดภัย 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป (งานธุรการ) 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     25,000 - - 1.มีการบริหารจดัการและจดั
สภาพแวดล้อมทีเอื้อให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

นางสาวจุฑาทิพย์   
สอนเตจา 

2 พัฒนางานอาคารสถานท่ีและ

สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     35,200 -       100,000 1.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 
จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
สวยงามและมสีาธารณูปโภคที่
พร้อมใช้งาน และเอื้อประโยชน์ตอ่
การจัดเรียนการสอน      

นายสุธรรม  ปั่นสวย 

3 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     22,000 - - 1.มีสื่อทัศนูปกรณ์ให้บริการแก่
บุคลากรในโรงเรยีนและชุมชน 
อย่างเพียงพอ 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 

4 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

    5,000 - - 1.มีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2.มีวารสารโรงเรียนเป็นสื่อกลางการ
ประชาสัมพันธโ์รงเรียน 
 
 

นายอนุสรณ์  สุขยืน 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 โครงการการดูแลและบ ารุงรักษา

รถไถตดัหญ้า และเครื่องตัดหญ้า 

เจ้าหน้าท่ี ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     14,000 - - 1.มีรถไถตัดหญ้า และเครื่องตัดหญ้าที่ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายสุธรรม  ปั่นสวย 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     53,200 - - 1.สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ได้รับการดูแลปรับปรุงตลอดทั้งปี 
จนมีทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
สวยงาม และเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดเรยีนการสอน      

นายสุธรรม  ปั่นสวย 

7 พัฒนางานสุขาภิบาลและ

โภชนาการ 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

      4,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาปฏบิัติ

ตนตามเกณฑ์สุขาภิบาล 

2.ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนแม่

ทะวิทยาปฏบิัติตนตามเกณฑ์สุขาภบิาล 

นางสาวติณณณ์ัชชา  
โจ้นทรา 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยโรงเรียน 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     4,000 - - 1.นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยามีสุขภาพ

แข็งแรง 

2.มีระบบการจัดเก็บเพื่อรับการติดตาม

ประเมินผลงานประกันคุณภาพ

การศึกษาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

3.มีการบริการด้านสุขภาพเบือ้งต้นแก่

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นางค าสุข    
ด้วงประสิทธ์ิ 
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   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

9 สนับสนุนการบริหารจัดการ

การศึกษา 

ครู-นักเรียน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     10,000 - - 1.โรงเรียนมีงบประมาณในการ
การสนับสนุนการบริหารจัดการ
การศึกษาเพียงพอ 

นายสุธรรม  ปั่นสวย 
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6. กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

   ที่         โครงการ/กิจกรรม 
  เป้าหมาย 
  (ผลผลิต) 

  ระยะเวลา 
  ด าเนินการ 

งบประมาณ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ผู้รับผิดชอบ 

 งบเงินอุดหนุน    งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 การพัฒนางานบริการสาธารณะ 

สวัสดิการและปฏิคม 

ผู้รับบริการ ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

     5,000 - - 1.การให้บริการของงานปฏิคม 
สะดวก รวดเร็ว มรีับบริการมี
ความพึงพอใจ 

นางสาวอรพิม   
เพิ่มสมคัร 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือสถานศึกษาระบบทวิภาค ี
 

ชุมชน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - - 1.เครือข่ายภาคีสัมพันธ์ชุมชนและ
โรงเรียนมีการประสานความ
ร่วมมือท่ีเกิดประโยชน์ต่อการจดั
กิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียน 
2.เครือข่ายภาคีสัมพันธ์ชุมชนกับ
โรงเรียนมีสมัพันธภาพที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
3.เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน
ท้งัภาครัฐและเอกชนในทอ้งถิ่นที่
เกิดประโยชน์กับนักเรียน 
 

นางกรรรณิการ์  
บุตรพิชัย 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามกลยุทธ์และตามโครงการ ปีงบประมาณ  2565 

กลยุทธ์ที่ โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 763,144.00 - 763,144.00 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
 และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

109,900.00 - 109,900.00 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการ 
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1,347,156.00 100,000.00 1,447,156.00 

4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

100,100.00 - 100,100.00 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
การมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัย  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การมีสุขภาวะที่ดีและมี
ความปลอดภัย 

172,400.00 100,000.00 272,400.00 

6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาการศึกษา 

5,000.00 - 5,000.00 

รวม 2,497,700.00 200,000.00 2,697,700.00 
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บทที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิต การ

ให้บริการการศึกษา ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ล าปาง ล าพูน จึง

ได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

1. โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน และของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับสถานศึกษา 
2.1  งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจัดสรร

เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงานเร่งด่วนตามนโยบาย   
      2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์ของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

3. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียน 

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

           1.  ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

  4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทุกคน และ

ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม

ความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

   6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2564 1) สถานศึกษา แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้กับ 

    ครู และบุคลากรทราบ 

2) สถานศึกษาแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) สถานศึกษาแจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับของปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565 

4) สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบและแนวปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วม 

    ของทุกฝ่าย 

5) กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษาประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท าและเสนอโครงการ 

6) สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 เสนอผู้เกี่ยวข้อง  

ตุลาคม 2564 1) เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

2) สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 สู่การปฏิบัติ 
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3) กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษาด าเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
15 เมษายน 2565 ผู้รับผิดชอบตามโครงการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

15 ตุลาคม 2565 ผู้รับผิดชอบตามโครงการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  

(เมษายน 2565 – กันยายน 2565)  

 

 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน

สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน และของสถานศึกษาโดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณ และเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง และวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


