คำนำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๖ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้สนอง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบสนองมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษาของสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางโรงเรียนได้ทำการศึกษาสภาพของโรงเรียน จากรายงานการประเมิน
ตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในรอบที่ผ่านมา และได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน
โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อประเมินสถานสภาพของโรงเรียน แล้วนำข้อมูลมา
ประกอบการกำหนดทิ ศ ทางของโรงเรี ย น โดยได้ ม ี ก ารกำหนด วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และ
เป้าหมาย ตลอดจนมีการกำหนดโครงการ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ)
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ส่วนที่ ๑
บริบทโรงเรียน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

เลขที่ ๗๕ ถนนท่าเรือ – ท่าลาน (ฝั่งเหนือ) ตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐
อักษรย่อ
น.ก.
วันสถาปนา
๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๙
เนื้อที่
๓๕ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธเมตตา
ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้ คู่ความดี มีทักษะ พละสมบูรณ์
คติพจน์
นิมิตตํ สาธุ รูปานงฺ กตญฺญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ตราโรงเรียน
รูปสะพานจักรีและเรือ
สีประจำโรงเรียน (School colors) ขาว – แดง
สีขาว หมายถึง ความสะอาด อ่อนน้อม รวมหมู่คณะได้
สีแดง หมายถึง ความแกร่งกล้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน (School tree) ต้นโพธิ์ – ต้นไทร
คติธรรมประจำโรงเรียน
นิมิตตo สาธุ รูปานo กตญญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
อุดมการณ์ของโรงเรียน
ความรู้คู่ความดี มีทักษะ พละสมบูรณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน
ดี เก่ง กล้า ทันสมัย
เอกลักษณ์โรงเรียน
นิตยา น่าอยู่ น่าเรียน
วัฒนธรรมลูกนิตย์
รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
นายจรัญ ตาบโกไสย
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน
นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

๒

๒. ประวัตโิ รงเรียน
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนท่าเรือ -ท่าลาน(ฝั่งเหนือ) ตำบลท่าเรือ
อำเภอท่ า เรื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั ้ ง ขึ ้ น เมื ่ อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เดิ ม สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้ศาลาการเปรียญ
วัดหนองแห้วเป็นที่เรียน มีนายจรัญ ตาบโกไสย เป็นครูคนแรก อักษรย่อของโรงเรียนคือ อ.ย.๖
ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีตใต้ถุนสูง ๓ ห้องเรียน ในที่ดิน
ของวัดหนองแห้ว และที่ดินของ นายเจริญ โอสถสงเคราะห์ แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ ทรงดำเนินการเป็นธุระจนสำเร็จ
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนประจำอำเภอท่าเรือ “นิตยานุกูล” ตามพระนามของ
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนในขณะนั้น กระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และ พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและต่อเติมอาคาร
หลังแรก จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๕ นายสนั่น สุมิตร อธิการบดีกรมวิสามัญ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและ
แนะนำให้หาที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนดังนั้น ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ นายจรัญ ตาบโกไสย ครูใหญ่พร้อมด้วย
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน จึงร่วมกันจัดหาที่ดินแห่งใหม่เป็นเนื้อที่ ๒๔ ไร่เศษ
โดยมี นายเลิ ศ ฤทธิ ์ ศริ นายกเทศมนตรี ต ำบลท่ า เรื อ และอาจารย์ ป ระเสริ ฐ บุ ญ สม สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นายจรัญ ตาบโกไสย ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร นายเจียร สมจิต มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารแทน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ๒๑๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
ก็ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู บ้านพักภารโรง และเข้าโครงการมัธยมแบบผสม ๒ (ค.ม.ส. ๒)
รุ่นที่ ๕ โครงการโรงเรียน ค.ม.ช. รุ่นที่ ๕ ทำให้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เปลี่ยนอักษรย่อจาก “อ.ย. ๖” เป็น “น.ก.” ในแต่ละปีได้รับงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว บ้านพักครู บ้านพักภารโรง รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน จนกระทั่ง
ปีพ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นายเจียร สมจิต เกษีย ณอายุราชการ นายสุธน จุลโมกข์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางปะหัน มาดำรงตำแหน่งแทน โดยมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๘ และ
ได้บริหารและพัฒนาโรงเรียนดังนี้
๑. ได้จัดสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ภายในโรงเรียน ความยาว ๒๐๐ เมตร เป็นเงิน
จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๓
๒. จัดสร้างถนนภายในโรงเรียนเป็นซีเมนต์คอนกรีต โครงสร้างไม้รวก ความยาว ๔๒๐ เมตร
ด้วยเงินบริจาค ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. จั ด สร้ า งรั ้ ว โรงเรี ย นประเภทคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ความยาว ประมาณ ๖๐๐ เมตร
โดยรับบริจาคสิ่งของคิดเป็นเงิน ๒๘๑,๑๐๐ บาท
๔. จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ โดยสมาคมนักเรียนเก่า คิดเป็นเงิน ๑๗๙,๕๕๑ บาท
๕. จัดสร้างอัฒจันทร์ โดยใช้ไม้อาคารเรียนหลังเก่าที่รื้อมาจากวัดหนองแห้ว และเงิน บกศ.
เป็นเงิน ๘๒,๔๘๙.๒๐ บาท
๖. จัดสร้างรั้วโรงเรียนประเภทสังกะสีความยาวประมาณ ๑๒๗ เมตร เป็นเงิน ๒๐,๘๐๐ บาท
๗. จัดซื้อรถตู้ TOYOTA จำนวน ๑ คัน จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท และซ่อมรถอีก จำนวน
๔๐,๐๐๐ บาท
๘. จัดตั้ง “กองทุนเมตตานิตยานุกูล” จำนวน ๑๗๔,๓๔๓.๘๑ บาท ด้วยเงินบริจาค
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเ ด่น ประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นายปลด โพธิ ส วั ส ดิ ์ ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นภาชี “สุ น ทรวิ ท ยานุ ก ู ล ”
มาดำรงตำแหน่งแทน นายสุธน จุลโมกข์ ในปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหาร และจัดการส่งเสริม
การประกอบอาชีพส่วนตัว และเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ โรงเรียนได้จัดสรร
งบประมาณดังนี้
๑. หมวดค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ รายการวัสดุ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ คือได้มีการจัดสร้างหอประชุมโรงอาหารแบบ
๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓,๔๔๓,๐๐๐ บาท อาคารฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
เป็นเงิน ๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) จำนวน ๑ หลัง เป็ นเงิน
๗,๐๔๙,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอำนวย ศรีชัย ผู้อำนวยการภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ได้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแทน นายปลด โพธิ์สวัสดิ์
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเ ด่น ประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดัดแปลงอาคารนิตยากรชั้นล่างให้เป็นสำนักงานฝ่ายธุรการ และห้องประชุม
“อำนวยการ”
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ ส ร้ า งอาคารเรี ย นแบบ ๓๑๘/๓๐ พิ เ ศษ ๑ หลั ง งบประมาณ
๑๐,๕๓๗,๐๐๐ บาท

๔
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นายเติบ ใยเจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ได้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้พัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ดังนี้ จัดสร้างรั้วล้อมเพิ่มเติม
จนรอบโรงเรียน ของบประมาณเพื่อซ่อมอาคารเรียน ๒ จัดซื้อรถกระบะโดยได้รับงบประมาณพัฒนา
จังหวัดของสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร สมาคมครูผู้ปกครอง บริจาครถตู้มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยได้ประสานงานกับกรมทางหลวงในการติดตั้ง ซ่อมรถตู้คันเก่า สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
ใหม่ ขอกล้าไม้ประดู่มาปลูกภายในโรงเรียน ทำอัฒจันทร์คอนกรีตแทนของเดิม และนำไม้อัฒจันทร์
เก่ามาจัดทำเป็นโต๊ะและม้านั่งถาวรในโรงอาหาร ทำทางเดินเชื่อมต่ออาคารเรียน ๓ อาคารเรียน ๔
และอาคารเรียน ๕ พร้อมทั้งทำหลังคา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายประยุทธ ฉายรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ได้ย้าย
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกู ล” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสหวิทยา
เขตพระนครศรีอยุธยา เขต ๓ เมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการซ่อมและทาสี
อาคารเรียน ๑ ซ่อมและทาสี อาคารเรียน ๒ ซ่อมและมุงหลังคาโรงอาหาร ทาสีอาคาร ๓ ติดตั้งน้ำ
ตู้เย็น สร้างห้องเก็บขยะมูลฝอย จัดสร้างบ้านพั กนักการภารโรง ๒ หลัง แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม
เทพื้นปูนและทางเดินคอนกรีตต่ออาคาร เรียน ๑ ข้างห้องศิลปศึกษา และทางเดินอาคาร ๕ สร้างลาน
นิตยารวมใจ โดยใช้งบบำรุงการศึกษา จัดให้อาคาร ๒ เป็นห้องแสดงผลงาน ของหมวดวิชาต่างๆ
ได้แก่ ห้องหมอภาษา ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท่ าเรือ
ห้องสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนคหกรรม (งานผ้า) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องกิจกรรม
ห้องพักนักการภารโรงที่เป็นเวรกลางคืน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นายสงคราม บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
ได้ รั บ การแต่ ง ตั ้ ง ให้ ม ารั ก ษาการแทนผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นท่ า เรื อ “นิ ต ยานุ ก ู ล ” เนื ่ อ งจาก
นายประยุทธ ฉายรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นายสงคราม บุณยเกียรติ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการ
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรขั้นพื้ นฐาน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นายศุภเศรษฐ์ เบญจาธิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรี ย นท่ า เรื อ “นิ ต ยานุ ก ู ล ” และได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น โรงเรี ย นแกนนำขั ้ น พื ้ น ฐานของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการหนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน” โดยการรับการคัดเลือกจากส่วนราชการในเขตอำเภอท่าเรือ และมีการดำเนินการ
เพื่อเตรียมการเข้าสู่โครงการ ได้จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน ๒ ห้อง พร้อมทั้งจัดเครื่อง

๕
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง จัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อปรับปรุงกองดุริยางค์ของโรงเรียน เป็นเงิน
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จัด ทำลานจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ปรับบริเวณด้านหลังอาคาร ๕
ปรับปรุงห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น จากอาคาร ๒ มาไว้อาคาร ๔ ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม ๒ อาคาร จัดทำห้อง AFS อาคารคหกรรม อาคาร ๓ อาคาร ๔ ห้องศูนย์วัฒนธรรม
บ้านพักญี่ปุ่น ปรับพื้นที่ด้านหน้าหอประชุม ๒จัดทำเป็นลานกีฬา จัดสร้างอาคารพยาบาลคิงเพาเวอร์
โดยภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จั ด ทำสนามเทนนิ ส สถานที ่ ร ั บ ประทานอาหาร สำหรั บ ครู - อาจารย์
ในโรงอาหาร ปรับปรุงห้องศูนย์วัฒนธรรม ทำป้ายสวนพฤกศาสตร์ พื้นหอประชุม ๒ ป้ายหน้า
โรงเรียน (ป้ายรางวัลพระราชทานจำนวน ๒ ป้าย) สร้ างอาคารจัตุรมุขหม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ
องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ทำถนนคอนกรีตทางเข้าประตูโรงเรียนจนถึงโรงอาหาร ทำป้ายชื่อโรงเรียนเป็น
หินอ่อนหน้าทางเข้าประตูโรงเรียน สร้างอาคารจัตุรมุขกลางสนามเพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์
และที่ทำการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ
โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พั ฒ นาเข้ า สู ่ โ รงเรี ย น “โครงการหนึ ่ ง อำเภอหนึ ่ ง โรงเรี ย นในฝั น ”
สร้างหอประชุมเอนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากการปรับปรุงหอประชุม ๑ จัดทำสวนหย่อม
และสนามหญ้ า หน้ า อาคารเรี ย นต่ า ง ๆ จั ด ทำห้ อ งภาษาอั ง กฤษ tell me more ประกอบด้ ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๒ เครื่องพร้อมจอภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ๗ เครื่อง พร้อมจอภาพ ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ตามห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จั ด สร้า งโรงอาหาร โดยได้ ร ั บ เงิน จากสมาคมศิ ษย์เ ก่ า โรงเรี ย นท่าเรือ
“นิตยานุกูล” และจัดทอดผ้าป่า
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณ ในการสร้างอาคาร ๖ “นิตยวิทย์”แบบ ๒๑๖ ล ๒๙
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ในการจัดทำสนามฟุตบอล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดสร้างศาลพระพรหม และศาลพระภูมิ เพื่อสักการะบูชา โดยเงินบริจาค
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และผู้มีจิตศรัทธา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายวรากร รื ่ น กมล ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

๖
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน และถนนเชื่อมระหว่างตึกต่างๆ ทาสีถนน
และทาสีอาคารเรียน หลังประสบปัญหาอุทกภัย ทาสีอาคาร ๑, ๒, ๓, ๔ และ อาคาร ๕ อาคาร
ประกอบ หอประชุม ๑ หอประชุม ๒ อาคารพระราชทาน และโรงอาหาร
๑. จัดสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ด้วยงบการจัดกายกรรมเฟยเยี่ยน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดสร้างห้องเรียนนักเรียนพิเศษ Gifted ใต้อาคาร ๖ ด้วยงบเงินบริจาค จำนวน ๔ ห้อง
๓. ทำการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนทั้งหมด และส่วนทีส่ ึกหรอทั้งหมด
๔. จัดสร้างห้องสมุดใหม่ ใต้ถุนอาคาร ๕ โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก กฟผ.จำนวน
๑ ล้าน ๒ แสนบาทเศษ
๕. จัดทำระบบห้องสมุดอีเล็กทรอนิค (E-Library) โดยการสนับสนุนงบจากสมาคมศิษย์แก่
จำนวน ๑ แสนบาท
๖. สร้างห้องเรียนพิเศษใต้ถุนอาคาร ๖ เพิ่มเติม จำนวน ๒ ห้องเรียน และใต้ถุนอาคาร ๔
จำนวน ๓ ห้องเรียน ด้วยเงินบริจาค
๗. ทำโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้าน วิทย์ - คณิตฯ ระดับ ม.ต้น
ร่วมกับ สสวท.
๘. ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลรุ่นที่ ๒
๙. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
๑๐. ผ่านการประเมินมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ได้จัดสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๖ ที่
๒. ปรับปรุงห้องน้ำใต้อาคาร ๕ ด้านตะวันตกใหม่
๓. สร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับครูหลังอาคาร ๑
๔. ประสานงานองค์การโทรศัพท์ ติดตั้ง WIFI ฟรี จาก TOT จำนวน ๕ จุดภายในโรงเรียน
๕. จัดสร้างห้องอาเซียน (ASEAN SCHOOL ONLINE) จากงบแปรญัตติของ ส.ส. พ้อง ชีวานันท์
๖. ปรับปรุงบ้านพักครูจำนวน ๔ หลัง ประกอบด้วย บ้านพัก ผอ. ๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง
๗. จัดสร้างอาคารน้ำดื่มสะอาด และติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน ๒๔ หัวก๊อก
๘. จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านหลังอาคาร ๓ และบ้านพักครูจำนวน ๓ ไร่ เศษ ด้วยการจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าการศึกษา ร่วมกับงบสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า และพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
๙. สร้างห้องเรียนสำหรับนักเรียน Gifted เพิ่ม ๒ ห้อง ใต้ถุนอาคาร ๖ ด้วยเงินบริจาค
(รายได้สถานศึกษา)
๑๐. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การปรับพื้นผิวสนามฟุตบอลจาก
อบจ.พระนครศรีอยุธยา โดยการประสานงานของ ส.จ.มาโนช ตั้งใจรักษ์
๒. ล้อมรั้วลวดหนามบริเวณที่ดินที่จัดซื้อเพิ่มเติมและดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร ตามกิจกรรมหนึ่งของพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้า งบประมาณ ๙๐๒,๐๐๐ บาท
๔. สร้างห้องเรียนสำหรับนักเรียน Gifted เพิ่มอีก ๒ ห้อง ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา
บริเวณใต้ถุนอาคาร ๖ ปัจจุบนั โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ )
๕. จัดสร้างอ่างล้างมือหลังอาคาร ๒ จำนวน ๒ จุด
๖. จัดทำห้องสมุดในสวน (ด้วยเงินบริจาคงบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๗. ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ได้รับงบประมาณการจัดทำห้องปฏิบัติการภาษาจีน ๑ ห้อง
๒. ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างหอประชุม ๒
๓. ปรับปรุงฉากเวทีหอประชุม ๒
๔. จัดสร้างป้ายสมาคมศิษย์เก่าฯ ด้วยงบประมาณของสมาคมศิษย์เก่าฯ
๕. รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน (SCQA)
๖. รับการสนับสนุนห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘
จากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิช
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล”
๑. จัดสร้างป้ายสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองเครือข่าย ด้วยงบสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
๒. จัดซื้อเก้าอี้จำนวน ๖๐๐ ตัว โดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดทำผ้าป่าการศึกษา
ในวันเกิดโรงเรียนครบรอบ ๘๐ ปี วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ได้รับงบประมาณจาก อบจ. จำนวน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยระบบดิจติ อล
๔. รับการประเมินโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙

๘
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. จัดสร้างหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน
๒. ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างโดม ในวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ ๘๑ ปี ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๐
๓. ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าอนุสรณ์หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ
๔. ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน
๕. ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียน
๖. สร้างห้องน้ำใหม่หลังหอประชุม ๑/๖ ที่ /๔๙
๗. ปูกระเบื้องใต้ถุนตึก ๒ และภายในบริเวณโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. จัดสร้างหลังคาบริเวณอาคาร ๒ ชั้น ๒
๒. จัดสร้างหลังคาทางเดินบริเวณหน้าอาคาร ๒
๓. ปรับปรุงบริเวณอาคารอุตสาหกรรม
๔. ติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณโรงเรียน
๕. ซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
๖. ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ
๗. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายบริเวณอาคาร ๓
๘. ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลในโรงเรียน
๙. ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร ๔ และอาคาร ๕
๑๐. ปูกระเบื้องอาคาร ๔
๑๑. ติดตั้งและตรวจสอบถังดับเพลิงบริเวณโรงเรียน
๑๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม ๑
๑๓. ปรับปรุงระบบสายไฟอาคาร ๓
๑๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนและบริเวณหลังอาคาร ๔
๑๕. เทพื้นทางเดินหลังคาทางเข้าโรงเรียน
๑๖. ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ โดมไร้โครงสร้าง ข้างหอประชุม ๒ และ
ลานนิตยารวมใจ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ก่อสร้างอาคารบังแดด โครงสร้างเหล็ก หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคาร ๑
และอาคาร ๒
๒. ปรับภูมิทัศน์สระน้ำหน้าหอประชุม ๑

๙

๓. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน
๓.๑ ข้อมูลผูบ้ ริ หาร
ผู้บริหารชื่อ นายเฉลิมพล พุม่ วันเพ็ญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ได้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
๓.๒ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
ลำดับที่

ปี พ.ศ.

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๒๔๗๙ – ๒๕๐๗
๒๕๐๗ – ๒๕๒๗
๒๕๒๘ – ๒๕๓๓
๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
๒๕๓๕ – ๒๕๓๙
๒๕๓๙ – ๒๕๔๒
๒๕๔๒ – ๒๕๔๔
๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
๒๕๔๕ – ๒๕๕๑
๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
๒๕๖๑-ปัจจุบนั

รายนามผู้บริหาร
นายจรัญ ตาบโกไสย
นายเจียร สมจิต
นายสุธน จุลโมกข์
นายปลด โพธิสวัสดิ์
นายอำนวย ศรีชัย
นายเติบ ใยเจริญ
นายประยุทธ ฉายรัตน์
นายสงคราม บุณยเกียรติ
นายศุภเศรษฐ์ เบญจาธิกลุ
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นายวรากร รื่นกมล
นางปราณี กระทุ่มเขตต์
นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ

ตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
รักษาการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

๑๐
๓.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ นามสกุล
นายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ
รศ.อนันต์ เวทย์วัฒนะ
นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส
นางมะลิวัลย์ จารุพันธ์
นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์
นายกิตติพงษ์ บริสุทธิ์ธรรม
นายวิจิน สมจิตต์
นายศิริ พุทธสุวรรณ
นางสาคร เอกเกิด
นายชิน ยันสำโรง
นายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ
นายวัฒนา มณีน้อย
พระครูใบฎีการะเบียบ สุเมโธ
พระมหาสมบัติ อาภากโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ
“นิตยานุกูล”

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุ
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและ
เลขานุการ

๑๑
๓.๔ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔.๑ จำแนกตามเพศ อันดับ วุฒิการศึกษา
จำนวน
ชาย หญิง รวม

อันดับ
คผช. คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓

สายงาน

บริหาร
๑
ครู
๒๑
ข้าราชการ๓๘ค(๒) ๑
ลูกจ้างประจำ
๕
ครูภูมิปัญญาฯ
ครูทรงคุณค่า
ครูอัตราจ้าง
๑
ครูอาสาสมัคร
บุคลากร (ธุรการ)
บุคลากร(ห้องสมุด)
บุคลากร(คนงาน)
๑
รวม ๓๐

๑
๕๙ ๘๐ ๑๙
๑
๕
๑
๑
๒
๓
๓
๓
๑
๑
๖
๗
๗๒ ๑๐๒ ๑๙

๒๓
๒๓

๑๖
๑๖

๑
๒๒
๒๓

ระดับการศึกษา
ต่ำ ป.ตรี สูง
กว่า
กว่า
ป.ตรี
ป.ตรี

๑
- ๖๔ ๑๖
๑
๕
๑
๓
๓
๑
๗
๑๒ ๗๓ ๑๗

๑๒
๓.๔.๒ จำแนกตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายงาน
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว
สนับสนุนการสอน
อัตราจ้าง
พนักงานราชการ
- เจ้าหน้าทีธุรการ
- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)

จำนวน
๑
๘
๑๒
๑๑
๑๒
๕
๕
๑๕
๑๑
๑
๑
๔
๓
๑
๕
๗
๑๐๒

๑๓
๓.๕ ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
รวม
ชาย หญิง

เฉลี่ย
ต่อห้อง

ม.๑

๑๐

๑๘๗

๑๗๑

๓๕๘

๓๕.๘๐

ม.๒

๑๐

๑๗๙

๑๘๐

๓๕๙

๓๕.๙๐

ม.๓

๑๐

๑๖๓

๑๖๕

๓๒๘

๓๒.๘๐

รวม

๓๐

๕๒๙

๕๑๖

๑,๐๔๕

ม.๔

๖

๙๐

๑๒๘

๒๑๘

๓๖.๓๓

ม.๕

๖

๗๙

๑๐๒

๑๘๑

๓๐.๑๖

ม.๖

๖

๗๒

๑๐๕

๑๗๗

๒๙.๕๐

รวม

๑๘

๒๔๑

๓๓๕

๕๗๖

รวมทั้งหมด

๔๘

๗๗๐

๘๕๑

๑,๖๒๑

๔. ข้อมูลอาคารสถานที่
๑. อาคารเรียนจำนวน ๖ หลัง
๒. อาคารประกอบจำนวน ๑๒ หลัง ได้แก่
- อาคารอุตสาหกรรม
- อาคารคหกรรม
- อาคารเกษตร
- อาคารพลศึกษา
- อาคารพยาบาล
- หอประชุม
- อาคารสมาคมศิษย์เก่า
- อาคารกลุ่มบริหารงานบุคคล
- อาคารกลางสนาม
- โรงอาหาร

จำนวน ๒ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๒ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑ หลัง

๑๔
๓. ส้วม แบ่งเป็น ห้องส้วมภายนอกอาคาร จำนวน ๖ หลัง ๓๖ ห้อง และห้องส้วมภายในอาคาร
เรียน จำนวน ๒๔ ห้อง
๔. สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม
๕. สนามบาสเกตบอล จำนวน ๒ สนาม เป็นสนามกลางแจ้ง ๑ สนาม และสนามในร่ม ๑
สนาม
๖. สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑ สนาม
ข้อมูลอาคารเรียนในภาพรวม
อาคารเรียน
สร้าง จำนวน
ใช้เป็น
ห้อง ห้อง หมาย
สภาพ
แบบ
ปี พ.ศ. ห้อง
ห้องเรียน บริการ พิเศษ เหตุ
๒๑๒ (อาคาร ๑)
๒๕๐๘ ๑๒
ดี
๔
๒
๖
๒๑๖ (อาคาร ๒)
๒๕๑๖ ๑๖
ดี
๔
(เทพื้น คสล.)
๓๑๘ (อาคาร ๓)
๒๕๒๓ ๑๘
ดี
๙
๖
๓ สภาพ
ชำรุด
อนุมัติ
รื้อถอน
๒๑๖ ล ๒๙ (อาคาร ๔) ๒๕๓๕ ๑๖
ดี
๑๐
๔
๒
๓๑๘ ล/๓๐พ (อาคาร ๕) ๒๕๓๘ ๑๘
ดี
๑๕
๑
๒
๒๑๖ (อาคาร ๖)
๒๕๕๐ ๑๖ ดีมาก
๖
๖
๔
ปรับปรุง ๔๖
อาคารฝึกงานในภาพรวม
อาคารฝึกงานแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
จำนวนหลัง
สภาพการใช้งาน
๑. ๑๐๒/๒๗ (ครูขนิษฐา)
๒๕๓๐
๑
ดี
๒. ๑๐๒/๒๗ (หอประชุม ๒)
๒๕๓๔
๑
ดี
๓. ฝ ๑๐๒ (อาคารคหกรรมข้าง
๒๕๒๖
๑
ดี
สระน้ำ)
๔. อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม
๒๕๑๑
๑
(ไฟฟ้า)
ควรซ่อมแซม
๕. อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม
๒๕๑๑
๑
(สหกรณ์)

๑๕
อาคารหอประชุมในภาพรวม
อาคารฝึกงานแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
๑. โรงอาหาร
๒๕๔๙
๒. หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗
๒๕๓๔
(หอประชุม ๒)
ห้องน้ำห้องส้วมในภาพรวม
ชื่อแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
๑. ห้องน้ำ ห้องส้วม ๖ หลัง
๒๕๒๘-๒๕๓๙
๒. ห้องน้ำ ห้องส้วมภายใน
๒๕๓๔
อาคารเรียน
๓. ปรับปรุงห้องน้ำ
๒๕๕๖
ห้องส้วม ๖ หลัง
๔. ปรับปรุงห้องน้ำ ห้อง
๒๕๕๖
ส้วมภายใน อาคาร ๕
บ้านพักครู
ชื่อแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
๑. บ้านพักครู
๒๕๒๖-๒๕๓๘
๒. บ้านพักครู
๒๕๑๐-๒๕๒๔
๓. ปรับปรุงบ้านพักครู
๒๕๕๖
บ้านพักภารโรง
ชื่อแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
๑. บ้านพักภารโรง
๒๕๕๐
สนามกีฬา
ชื่อแบบ
สร้าง ปี พ.ศ.
๑. สนามบาสเกตบอล
๒๕๒๕
๒. สนามวอลเลย์บอล
๒๕๒๕
(ใช้ร่วมกับสนามบาสเกตบอล)
๓. สนามฟุตบอล
รอบนอกเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูหญ้าในสนามโดยใช้งบ อบจ.

๒๕๕๒

จำนวนหลัง
๑
๑

สภาพการใช้งาน
ดี
ดี

จำนวนห้อง
๓๖
๒๔

สภาพการใช้งาน
ดี ๔ / ปรับปรุง ๒
ต้องปรับปรุง

๖

ดี

๗

ดี

จำนวนหลัง
๘
๗
๗

สภาพการใช้งาน
ดี
ควรซ่อมแซม
ซ่อมแล้ว

จำนวนหลัง
๔

สภาพการใช้งาน
ดี

จำนวน
๑
๑

สภาพการใช้งาน
พอใช้
พอใช้

๑

ดีมาก

๑๖

ภาพที่ ๑ แสดงแผนที่โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

๑๗

a

๕. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ)

สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(นายสมภาร ภูดิน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(นายเอนกรัตน์ เงินมาก)
หัวหน้ากลุม่ บริหารงบประมาณ
(นางวรารัตน์ พิฬารัตน์)

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุม่ บริหารวิชาการ
(น.ส.จุฑารัตน์ อบเชยเทศ)

หัวหน้ากลุม่ บริหารงานบุคคล
(นางสาลี่ ฉัตรจันทร์)

หัวหน้ากลุม่ บริหารทั่วไป
(นางสุรีย์พร อิม่ พงษ์)

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
(นางวรารัตน์ พิฬารัตน์)

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
(น.ส.ณภัทร วงษ์ฉิม)

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
(นางเกษร บุญกุศล)

งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
(น.ส.วาธิตา ภูถวิล)

งานสารบรรณ
(นายโยธิน นิลคช)

งานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(น.ส.จุฑารัตน์ อบเชยเทศ)

งานบุคคลและอัตรากำลัง
(น.ส.ศิรินภา จันทร)

งานประชาสัมพันธ์
(น.ส.ณัชชา สินศิริ)

งานแผนงาน
(นางวรารัตน์ พิฬารัตน์)

งานหลักสูตรสถานศึกษา

งานบริหารบุคลากรและวินัย
(น.ส.ณัชชา สินศิร)ิ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(นายเจษฎา ผลภาค)

งานการเงินและบัญชี
(นางลัดดา ภูดิน)

งานทะเบียน
(นายอำนาจ มีฤกษ์)

งานส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน
(นายประภาส ดนตรี)

งานอนามัยโรงเรียน
(นางสาคร เอกเกิด)

งานพัสดุและสินทรัพย์
(น.ส.สุนทรีพร อำพลพร)

งานวัดผล
(น.ส.สกีนะร์ ยะดี)

งานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
(น.ส.นันทา ภูหมื่น)

งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(น.ส.ประภาศิริ ธรรมรักษ์)

งานข้อมูลสารสนเทศ
(น.ส.จิตรลดา ศรีจันทร์ดี)

งานห้องสมุด
(น.ส.สุกานดา มั่นดี)

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(น.ส.ปรียาภรณ์ ชูวงศ์)

งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค
(นางขนิษฐา จำปาทอง)

งานควบคุมภายใน
(น.ส.รัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์)

งานโสตทัศนศึกษา
(นายนครินทร์ กิวัฒนา)

งานสวัสดิการ
(น.ส.ณภัทร วงษ์ฉิม)

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
(นายนิรันดร์ บุญประเสริฐ)

งานธนาคารโรงเรียน
(น.ส.สวรส คชรัตน์)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นางยุพเยาว์ ทรงสบาย)

งานประกันอุบัติเหตุ
(น.ส.ธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์)
งานสมาคมศิษย์เก่า
(น.ส.ธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์)

(นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
(น.ส.รัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์)
งานห้องเรียนพิเศษ
(นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล)

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์

(นางกาญจนา มีสินเสถียร)
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
(น.ส.ณัฐริน ขันธมาศ)
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
(น.ส.ณัชชา สินศิริ)

งานยานพาหนะ
(น.ส.นิตยา บัวขำ)
งานสัมพันธ์ชุมชุนและกิจกรรมพิเศษ
(น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชร์ชง)
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(น.ส.จิตรลดา ศรีจันทร์ดี)

งานกลุ่มสหวิทยาเขต ๔
(น.ส.จุฑารัตน์ อบเชยเทศ)
งานส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
(นางปิยาภรณ์ นิตยกิตติ)

ภาพ ๒ แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพองค์กร
ลงคะแนนให้คา่ นาหนักคะแนนของกรรมการแต่ละคน
กรอ โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทำการ
วิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นที ่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ จากสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก รที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
การดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๒๒ คน โดยองค์ประกอบของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย SWOT Analysis ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็ น โอกาส (Opportunities) หรื อ อุ ป สรรค (Threats) และสภาพแวดล้ อ มภายในที ่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง
(Strenghts) หรือจุดอ่อน (Weakneses) โดยทำการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล/สภาพปัจจุบัน
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนีก้ ล
แต่งตั้งคณะกรรมการ

งในตาราง
พล็อตจุด

คณะกรรมการหลอมรวมจากแบบวิเคราะห์สภาพองค์กร

การวิเคราะห์องค์กรภายใน
จุดแข็ง/จุดอ่อน (๒S๔M)

การวิเคราะห์องค์กรภายนอก
โอกาส/อุปสรรค (STEP)

ลงคะแนนให้คา่ น้ำหนักคะแนนของกรรมการแต่ละคน
พล็อตจุด
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาพ ๓ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรี ยน

๑๙
จากการประชุมคณะกรรมการได้ตารางการวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ดังนี้
ตาราง ๑ แสดงการกำหนดสภาพน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ประเด็นสำคัญ
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S๑ )
๐.๐๒
๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S๒)
๐.๐๐
๓. ด้านบุคลากร (Man = M๑)
๐.๑๐
๔. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M๒)
๐.๐๑
๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M๓)
-๐.๐๒
๖. ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M๔)
-๐.๔๑
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (STEP)
-๐.๓๐
ตาราง ๒ แสดงการกำหนดสภาพน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรน ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
ประเด็นสำคัญ
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
๑. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)
๐.๐๙
๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )
๐.๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )
๐.๐๐
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)
-๐.๐๓
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (๒S๔M)
๐.๐๖
ตาราง ๓ สรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร
ประเด็นสำคัญ
น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักxคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑) ๐.๐๖ ๔.๒๓ ๓.๘๗ ๐.๒๕ ๐.๒๓ ๐.๐๒
๒. ด้านผลผลิตและบริการ (S๒)
๐.๑๘ ๓.๙๖ ๓.๙๕ ๐.๗๑ ๐.๗๑ ๐.๐๐
๓. ด้านบุคลากร (M๑)
๐.๒๐ ๔.๒๐ ๓.๗๑ ๐.๘๔ ๐.๗๔ ๐.๑๐
๔. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M๒) ๐.๐๔ ๔.๓๐ ๓.๙๘ ๐.๑๗ ๐.๑๖ ๐.๐๑
๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M๓)
๐.๑๑ ๓.๘๐ ๔.๐๐ ๐.๔๒ ๐.๔๔ -๐.๐๒
๖. ด้านบริหารจัดการ (M๔)
๐.๔๑ ๒.๙๗ ๓.๙๘ ๑.๒๒ ๑.๐๖ -๐.๔๑
สรุปปัจจัยภายใน
๓.๖๑ ๓.๙๒ -๐.๓๐
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
-๐.๑๕
หมายเหตุ
ผลของน้าหนัก x คะแนนเฉลีย่ ได้มาจากการคิดแบบค่าเฉลี่ยของจุดแข็งและจุดอ่อนโดย
ตัวเลขทศนิยม ๒ หลัก ค่าที่เห็นในตารางเป็นค่าประมาณการ

๒๐
ตาราง ๔ สรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร
ประเด็นสำคัญ
น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักxคะแนนเฉลี่ย
สรุปผล
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
๑. สังคมและวัฒนธรรม (S)
๐.๕๘ ๓.๘๒ ๓.๖๗ ๒.๒๐ ๒.๑๑ ๐.๐๙
๒. ด้านเทคโนโลยี (T)
๐.๐๗ ๓.๗๕ ๓.๗๓ ๐.๒๖ ๐.๒๖ ๐.๐๐
๓. ด้านด้านเศรษฐกิจ (E)
๐.๒๐ ๓.๗๗ ๓.๗๗ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๐๐
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) ๐.๑๕ ๓.๙๘ ๔.๑๘ ๐.๖๐ ๐.๖๓ -๐.๐๓
สรุปปัจจัยภายนอก
๓.๘๑ ๓.๗๕ ๐.๐๖
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
๐.๐๓
หมายเหตุ ผลของน้าหนัก x คะแนนเฉลี่ย ได้มาจากการคิดแบบค่าเฉลี่ยของโอกาสและ
อุปสรรคโดยตัวเลขทศนิยม ๒ หลักค่าที่เห็นในตารางเป็นค่าประมาณการ

ภาพที่ ๔ แสดงสถานภาพของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๒๑
อธิบายผลจากกราฟ
ผลจากการวิเคราะห์องค์กร จะเห็นว่า จุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านจุดอ่อน
และโอกาส ซึ่งถือว่าเป็น Question Marks แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีจุดอ่อนในโรงเรียนเอง แต่มี
โอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุน และหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียนจะ
ทำให้โรงเรียน มีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนำไปสู่สถานภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ โดยการกำหนด
กลยุทธ์พัฒนาองค์กร (Turnaround)
สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
๑. สภาพแวดล้อมภายใน
๑.๑ ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S๑)
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุด อ่อน เนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบาย
การจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ภาระงานของโรงเรียนเพิ่มขึ้นและบุคลากร
บางส่วนปรับตัวไม่ทัน ครูปฏิบัติงานทั้งหน้าที่การสอนและหน้าที่พิเศษนอกเหนือการสอน ทำให้งาน
ที่ปฏิบัติไม่เกิดประสิทธิผลเนื่องจากมีภาระงานมาก ทำให้มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย
ในส่วนของจุดแข็ง คื อ จัดนโยบายการบริหารชัดเจน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน ได้รับการสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
๑.๒ ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Produces :S๒)
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว เป็ น จุ ด แข็ ง มากกว่ า จุ ด อ่ อ น เนื ่ อ งจากโรงเรี ย นมี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนอย่างหลากหลายตรงตามความต้องการและศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ อย่ า งทั ่ ว ถึ ง ครบถ้ ว น นั ก เรี ย นมี ท ั ก ษะในการดำรงชี ว ิ ต มี ค วามมั ่ น ใจในตนเอง
กล้าแสดงออก มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในส่ ว นของจุด อ่ อน ได้ แ ก่ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นและคะแนนสอบโอเน็ ต บางรายวิชา
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่น การรักษาสมบัติของส่วนรวม ความ
รับผิดชอบ และยังมีผู้เรียนบางส่วนที่ขาดความตระหนักในหน้าที่และความสำคัญของการศึกษา

๒๒
๑.๓ ด้านบุคลากร (Man : M๑)
สรุปผลผลการวิเคราะห์แ ล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน
เนื่องจากครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบั ติ งานตามบทบาทหน้าที่ อย่ างมีประสิท ธิ ภาพและ
เกิดประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคลากร ครูมีความรู้ความสามารถและความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีคุณวุฒ ิก ารศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรีข ึ้ นไป เหมาะสมกับการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือครูแต่ละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานหลายหน้าที่มีภาระงานมาก ทำให้งานล่าช้า ไม่ทันกำหนด หรือบางครั้งมีภาระงาน
พิเศษเร่งด่วน ทำให้งานสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครูและบุคลากรบางส่วนขาดขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน นอกจากนี้ ครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการและ
ไม่ได้ตำแหน่งทดแทนในสาระการเรียนรู้ที่ขาด
๑.๔ ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M๒)
สรุ ปผลผลการวิเคราะห์แ ล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุด อ่อน แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน
มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในบางโอกาส เมื่อมีกิจกรรม/โครงการภายนอก
มาแทรก หรือการเคลียร์เงินยืมล่าช้า ทำให้ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ครูบางส่วนต้องสำรอง
เงิ น ส่ ว นตั ว จ่ า ยไปก่ อ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณยั ง ขาดความคล่ อ งตั ว โรงเรี ย นต้ อ งชำระ
ค่าสาธารณูปโภคในจำนวนที่ค่อนข้างสูง กระทบต่องบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ในส่วนของจุดแข็งนั้น ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหน่วยงาน
อื่น เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วัด หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบตรงตามแผนงาน/โครงการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการ
๑.๕ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M๓)
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง โดยโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและมีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่
รอบบริเวณโรงเรียน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ในส่วนของจุดอ่อนนั้น ได้แก่ สภาพโต๊ะเก้าอี้บางห้องเรียนเก่าและชำรุด การซ่อมแซมอุปกรณ์
ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน สื่อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โรงอาหารไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน

๒๓
๑.๖ ด้านการบริหารจัดการ (Management : M๔)
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง โดยการบริหารจัดการมีเป้าหมาย และ
ทิศทางที่ชัดเจนทำให้บุคลากรรู้ทิศทางในการดาเนินงานและร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้
มีการวางแผนการทำงานชัดเจน มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอย่าง
สม่ำเสมอ บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ส่งเสริมให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ในส่ ว นของจุ ด อ่ อ นนั ้ น พบว่ า สารสนเทศมี ห ลายระบบและขาดความต่ อ เนื ่ อ งกั นทำให้
ต้องทำงานที่ซ้ำซ้อน โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง ขาดความเป็นเอกภาพ
ในการทำงาน และระบบสารสนเทศยังไม่มีความเป็นปัจจุบัน
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก
๒.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors : S)
สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่าเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินงานและกิ จกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ ำเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ในส่ ว นของอุ ป สรรคนั ้ น ได้ แ ก่ พบว่ า ผู ้ ป กครองบางส่ ว นมี ป ั ญ หาครอบครั ว แตกแยก
ส่งผลกระทบต่อการเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุ ตรหลานเท่าที่ควรเนื่องจากต้องทำงาน และ
นักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
๒.๒ ด้านเทคโนโลยี ( Technological Factors : T)
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของ
เทคโนโลยีทางสังคมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ข่าวสารของสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก และ
นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
ในส่วนของอุปสรรคนั้น ได้แก่ นักเรียนบางกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
เน้นความบันเทิงมากจนเกินไป อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยัง ไม่ทันสมัยและบุคลากรยังขาด
ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
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๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)
สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสเท่ากับอุปสรรค เนื่องจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
องค์กรเอกชนต่ างๆ และชุม ชนมีส่วนร่ วมในการสนับสนุน การศึก ษาหลากหลาย มีการสนับ สนุ น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนของอุปสรรคนั้น พบว่า ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อยไม่แน่นอน ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ไม่สามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างหรือ
เกษตรกรรม
๒.๔ ด้านการเมืองและการกฎหมาย (Political and legal factors : P)
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว เป็ น อุ ป สรรคมากกว่ า โอกาส เนื ่ อ งจากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง
ทางการเมืองหรือเปลี่ยนรัฐบาลทำให้เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย การดำเนินงานจึงขาดความต่อเนื่อง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า รวมทั้งการลดอัตรากำลังทำให้บางสาขาวิชามีบุคลากรไม่เพียงพอ
ในส่วนของโอกาสนั้น พบว่า รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินทุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อ
ต่อการเรียน การสอนและการให้การศึกษาภาคบังคับ

ส่วนที่ ๓
การกำหนดยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับ
ผลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุท ธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื ้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ว ิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคม
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม
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(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล กระจายบทบาทภารกิ จไปสู่ ท้ อ งถิ ่น อย่ า งเหมาะสม มี ธ รรมาภิบ าล สำนั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
๒๐ ปี เพื่อเป็น แผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
๔.๑.๑ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ ๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
๘Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (CriticalThinkingand
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทั ก ษะด้ า นการสื ่ อ สาร สารสนเทศ และการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ (Communications, Information and
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
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and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม(Compassion)
๔.๒.๒ เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง
(Access) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกำลัง
แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะเพื่อการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
๒) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม (Equity) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่อง
ด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกั น
ได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีด ความสามารถ
และเต็มตามศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่
ศั ก ยภาพและความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลพึ ง มี ภายใต้ ร ะบบเศรษฐกิ จ สั ง คมฐานความรู้
สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่ อ เนื ่ อ งตลอดชี ว ิ ต มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและสามารถดำรงชี ว ิ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น สุ ข ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษาและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สามารถบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและ
องค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบ
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ

๒๘
ในการทำงานของกำลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ที่จะนำประเทศไทยก้าวข้าม
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคง
ในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จ ั ย และนวั ต กรรรม เพื ่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕
ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการที่สำคัญ คือ
๑) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จำเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
๒) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

๒๙
๓) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจาชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน”
๔) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้า หมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
๕) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
๖) ยึ ด “หลั ก การนำไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน ๕ ปี ที่ ต ่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาญมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และแข่ ง ขั น ได้ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ปรั บ สู ่ เ ศรษฐกิ จ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ

๓๐

๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด
จนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีง านทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่ ง ภายใต้ ก รอบแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ ก ำหนดสาระสำคั ญ สำหรั บ
บรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

๓๑

๔. นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักการ
๑. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
๒. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ภูมิภาคให้ส ามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนิ นการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ
มีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬา ที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
๕. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง
ตามความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
๖. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา
๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ........ โดยปรับปรุงสาระสำคัญ
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

๓๒
๘. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
๙. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจ
ราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทำรายงานเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ

๕. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. ผู ้ เ รี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานทุ ก คน มี พ ั ฒ นาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๓๓
๔. สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ และสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและพัฒนารู ปแบบการจั ดการศึ ก ษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็น
สำคัญคือ
๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
หลักการ
๑. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
๓. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

๓๔
จุดเน้นการจัดการศึกษา
๑. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ
๒. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม
๓. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ
จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนรู้อย่างมีความสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ
๔. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความ
ต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น
- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
๕. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

๓๕
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ผู ้ เ รี ย นมีศ ั กยภาพและมีอ งค์ ความรู ้ท ี ่ห ลากหลายทั้ ง ในและต่า งประเทศ สามารถสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้
๒. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหาร
๓. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติขององค์กร
๔. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลด
ความเหลื่อมล้ำในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน
๕. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
๖. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือ
ในการบริหาร
๗. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
๘. ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
๙. ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของ
ผู้สูงอายุ
๑๐. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจ
ราชการติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ
๖. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์

๓๖
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
๑. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยดี ข ึ ้ น คนไทยมี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
๒. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
๖. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี
๗. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี
๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
๑๐. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต

๓๗
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

๗. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพระดับสากล
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๘
กลยุทธ์
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ค่านิยมองค์กร
“SESAO ๓”
S = Service mind
จิตบริการ
E = Equality
มีความเสมอภาพ
S = Smart
เป็นแบบอย่างที่ดี
A = Accountability มีความรับผิดชอบ
O = Organic
เป็นองค์กรที่มีชีวิต
๓ = การมีส่วนร่วมระหว่าง ๓ องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนและชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
วัฒนธรรมองค์กร
คนสำราญ งานสำเร็จ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ต้องพิจารณาในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้อง จะประกอบด้วย ๓ หน่วยงานหลักๆ
ดังนี้
๑. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน โดยพิ จ ารณาตั ว ชี ้ ว ั ด จากนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้เลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จำนวน ๔๑ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด จำแนกตามนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังต่อไป
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่กำหนด
๑. จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียน
ที่มีหอพักนอน

๓๙
๒. จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การพัฒนาทักษะชีวิต
๓. จำนวนผู้เรียนกลุ่มที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
๔. จำนวนผู้เรียนกลุ่มที่ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
เกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่กำหนด
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม
๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน พื้นที่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการ และ
มีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๘. ร้อยละของผู้ เรีย นได้ รั บการพัฒ นาร่ า งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการ
คิด วิเคราะห์ ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีทักษะสื่อสารอังกฤษ สื่อสารภาษาที่ ๓ มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีคะแนน O-NET มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
ในส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๖๐ มีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป(ระดับ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๙. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เ รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา จัดการเรียนรู้

๔๐
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น IS จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ย น มี ID plan และ Portfolio เพื ่ อ การศึ ก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพ
๑๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
๑๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
๑๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD)
๑๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
๑๗. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ
Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Digital Platform)
๑๘. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที ่ จ ั ด การเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ ให้ พ ั ฒ นาตนเองผ่ า น Digital
Platform
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่กำหนด
๑๙. สถานศึกษามีแผนความต้ อ งการครูร ะยะ ๒๐ ปี และมีกรอบสมรรถนะครู
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๒๐. สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
๒๑. ผู ้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภท มี ศ ั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๑
๒๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
๒๓. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
๒๔. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ DigitalTechnology
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่กำหนด
๒๕. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
๒๖. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
๒๗. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๒๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
๓๐. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กำหนด
๓๑. มีข้อมูล สารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
๓๓. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึ กษา
แบบเรียนรวม
๓๔. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีสื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๒
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
๓๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน
ราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
๓๗. ร้อยละของหน่ วยงานผ่า นการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
๓๘. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๓๙. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
๔๐. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และพัฒนาสู่ระดับสากล
๔๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ
นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๔
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. นโยบายทิศทางการพัฒนาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑
เป้าหมาย (Objective)
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
๓. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๕. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ
สังคม
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๗. ครู จ ั ดกระบวนการเรี ยนการสอนที ่ เน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสำคั ญ และจั ดการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๘. ผู ้ เ รี ย นมี ค วามรู ้ ความสามารถ มี ท ั ก ษะตามหลั ก สู ต ร สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
อย่างยั่งยืน

๔๔

๙. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๑๐.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๑.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “ดี เก่ง กล้า ทันสมัย”
๑๒.ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุ กฝ่ ายมีส่ วนร่ว มและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
กลยุทธ์ สถานศึกษา (Strategy)
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของสถานศึกษา
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
ตาราง ๕ แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มี ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อ
คุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัด
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

๔๕

วิสัยทัศน์
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ
๓. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีภูมคิ ุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ ๒๑
ตาราง ๖ แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
พันธกิจ
เป้าหมาย
๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ การศึกษาของชาติ และเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและ
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการที่เน้น
บูรณาการจัดการศึกษา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
๓. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๖. ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อ ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและ
ความแตกต่างระหว่าง บุคคล ให้ผู้เรียนมี ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตร ๒. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
๓. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีวินัย ๑. ผู้เรียนมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ ค่านิยม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีภูมคิ ุ้มกันต่อ
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ๒. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “ลูกนิตย์ น่ารัก”
อย่างยั่งยืน

๔๖

พันธกิจ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ตาราง ๗ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
เป้ าหมาย
กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
๑. การพัฒนาระบบบริหาร
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
จัดการของสถานศึกษาตามหลัก
๓. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อ
ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
๕. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาครู
๗. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และบุคลากรทางการศึกษา
และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ที่ ๒๑
๘. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตร สู่ความ ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
เป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
ศตวรรษที่ ๒๑

๔๗

เป้ าหมาย
๙. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๑๐. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๑. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “ดี เก่ง กล้า ทันสมัย”
๑๒. ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมและร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับองค์กร

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

ตาราง ๘ แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษา ๑. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.๓ ,ม.๖ มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
การศึกษาของชาติและ
๑.๑ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เทียบเคียงตาม
๑.๒ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐานสากล
๑.๓ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๔ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๕ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๖ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๗ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๘ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๙ รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๑. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.๒. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๓. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๔. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒.๕. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๔๘

เป้าหมาย

๒. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการด้านวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๒.๖. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๒.๗. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๒.๘. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
๓. ร้อยละของนักเรียนมีคา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
๔. ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียน ๐ ร มส. ลดลง
๕. ร้อยละของนักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละของนักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล
๗. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรอง
ทุกมาตรฐาน
๘. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน
๙. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๑๑. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๑. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
นำแผนไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน
๒. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน และมีการนำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

๔๙

เป้าหมาย
๓. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๔. สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

๕. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและสังคม

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๑. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๒. สถานศึกษามีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้
๓. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
๔. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๖. ร้อยละของนักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในภายนอกและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้
๑. ร้อยละของนักเรียนทีอ่ อกกลางคันและเรียนซ้ำชั้นมีจำนวน
ลดลง
๒. ร้อยละของนักเรียนได้รบั การคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ
อย่างเป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอน
๓. ร้อยละของนักเรียนได้รบั การป้องกันแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาทีส่ ามารถตรวจสอบได้
๒. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ปี
โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
๓. ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความถนัดความ
สนใจและศักยภาพของผู้เรียน

๕๐

เป้าหมาย

๖. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

๗. ครูจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

๘. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะตาม
หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๔. ร้อยละของนักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ
ตามโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๕. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๖. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณภาพ
ผูเ้ รียนโดยตรงอย่างน้อยปี ละ ๑๐ รายการ
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม
สายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๒. ร้อยละของครูจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
๑. ร้อยละของครูมแี ผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ร้อยละของครูมเี ครือ่ งมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๓. ร้อยละของครูทม่ี รี ายงานการวิจยั ในชัน้ เรียน คนละ ๒
เรือ่ ง/ภาคเรียนหรือปี การศึกษา
๔. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๕. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๖. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๗. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๘. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม ตามระดับชั้น ในระดับดี

๕๑

เป้าหมาย

๙. ผู้เรียนมีวินยั คุณธรรม
จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะ
ค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ มีภูมคิ ุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
อย่างเหมาะสม
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ
มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
มีแนวโน้มสูงขึน้
๗. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
๘. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัย
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะ
จิตสังคม
๓. ร้อยละของผู้เรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
๔. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
๖. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๗. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละของผู้เรียนนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

๕๒

เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
๑๐. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ๑. ร้อยละของผู้เรียนมี ๓Rs ได้แก่
ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs)
๑.๑) อ่านออก
๑.๒) การเขียนได้
๑.๓) การคิดเลขเป็น
๒. ร้อยละของผู้เรียนมี ๘Cs ได้แก่
๒.๑) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา
๒.๒) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๒.๓) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
๒.๔) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
๒.๕) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
๒.๖) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๒.๗) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
๒.๘) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
๑. ร้อยละของนักเรียนเป็นคนน่ารัก คือ สุภาพ อ่อนน้อม
๑๑. สถานศึกษา
มีอตั ลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น
มีมารยาทเหมาะสมถูกกาลเทศะและมีจิตอาสา
๑. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย
๑๒. ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุก
ฝ่ ายมีสว่ นร่วมและร่วม
ภาคเรียน ละ ๒ ครั้ง
รับผิดชอบต่อการจัด
๒. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
การศึกษาของสถานศึกษา ๓. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน
๔. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
๖. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผูป้ กครอง ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัด
การศึกษา

ตาราง ๙ แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ ๔ ปี
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
(Goals)
(Key Performance Indicator)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑ สถานศึกษาจัดการศึกษา ๑. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ม.๓ ,ม.๖ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษา
๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษาของชาติและ
๑.๑ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
๓๕
๓๗
๓๙
๔๑ ๒) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทียบเคียงตาม
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มาตรฐานสากล
๑.๒ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
๒๕
๒๗
๒๙
๓๑ ๓) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๓ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
๓๕
๓๗
๓๙
๔๑ ๔) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๔ รายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
๒๕
๒๗
๒๙
๓๑ ๕) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
๑.๕ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
๓๗
๓๙
๔๑
๔๓ วัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๖) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
๑.๖ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
๑๕
๑๗
๑๙
๒๑ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๗) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
๑.๗ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๑.๘ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๙ รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒.๑. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
๒.๒. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๓. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๔. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒.๕. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๖. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๗. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๑๕
๑๗
๑๙
๒๑ ๘) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓๕
๓๗
๓๙
๔๑ ๙) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

๘๐

๘๓

๘๕

๙๐

๖๘

๗๐

๗๓

๗๕

๖๕

๖๘

๗๐

๗๓

๗๓

๗๕

๗๘

๘๒

๘๓

๘๕

๘๗

๙๐

๘๐

๘๓

๘๕

๘๙

๘๖

๘๘

๙๐

๙๒

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๒.๘. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓. ร้อยละของนักเรียนมีคา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
๔. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียน ๐ ร มส. ลดลง
๕. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิม่ ขึ้น
๖. ร้อยละของนักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทัง้ เข้าร่วมหรือ
แข่งขันและได้รับรางวัล
๗. สถานศึกษามีผลการประเมินตาม
มาตรฐานสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รบั การ
รับรองทุกมาตรฐาน
๘ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ที่ชัดเจน
๙. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๘๕
๘๗
๘๙ ๙๒
๖๐

๖๕

๗๐

๕๐

๔๕

๔๐

๓๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๓

๘๐
๗๖

๘๕
๗๙

ดี

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

๗๕
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑) งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒) งานสารบรรณ
๓) งานแผนงาน
๔) งานการเงินและบัญชี
๕) งานควบคุมภายใน
๖) งานข้อมูลสารสนเทศ
๗) งานสวัสดิการ
๘) งานธนาคารโรงเรียน
๙) งานประกันอุบัติเหตุ
๑๐) งานสมาคมศิษย์เก่า

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)

๑๐. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ
๑๑. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๑๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้และใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
๒. สถานศึกษามีการ
๑. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนา
บริหารจัดการด้านวิชาการ คุณภาพการจัดการศึกษา และนำแผนไปสู่
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ การปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานทาง
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ วิชาการอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
ยอด
เยี่ยม เยี่ยม
ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
๑) งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๒) งานหลักสูตรสถานศึกษา
๓) งานทะเบียน
๔) งานวัดผล
๕) งานโสตทัศนศึกษา
๖) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
๗) งานห้องเรียนพิเศษ
๘) งานกลุ่มสหวิทยาเขต ๔
๙) งานส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
๑๐) งานห้องสมุด

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)

๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน
และมีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษาจัด
๑. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทาง
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
กายภาพและสังคมที่เอื้อ และการจัดการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง ๒. สถานศึกษามีห้องสมุดและ
มีคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๓. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๔. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
และเอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
ยอด
เยี่ยม เยี่ยม
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป
๑) งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๒) งานประชาสัมพันธ์
๓) งานอนามัยโรงเรียน
๔) งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕) งานโภชนาและคุ้มครองผู้บริโภค
๖) งานยานพาหนะ
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนภายในและภายนอก
สถานศึกษา
-กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)

๖. ร้อยละของผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกและสามารถนำประสบการณ์
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การดำรงชีวิตประจำวันได้
๔. สถานศึกษามีระบบ
๑. ร้อยละของนักเรียนทีอ่ อกกลางคันและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรียนซ้ำชั้น มีจำนวนลดลง
ที่ชัดเจนและมี
๒. ร้อยละของนักเรียนได้รบั การคัดกรอง
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ
ถูกต้องตามขั้นตอน
๓. ร้อยละของนักเรียนได้รบั การป้องกัน
แก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. สถานศึกษามีหลักสูตร ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที่ตอบสนองความถนัด
สถานศึกษาทีส่ ามารถตรวจสอบได้
และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
ยอด
เยี่ยม เยี่ยม

๑๐

๘

๕

๐

๗๕

๗๘

๘๒

๘๗

๘๐

๘๓

๘๗

๙๐

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองพบครู
ที่ปรึกษา (Classroom Meeting)
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
-กิจกรรมรูจ้ ักนักเรียนรายบุคคล
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมส่งต่อนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย เรียน
ฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
๑) กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน
๒) กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน
๓) กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน
๔) กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
๕) กิจกรรมบริการสารสนเทศ (ICT)

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๒. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
ยอด ๖) กิจกรรมค่าโทรศัพท์และค่าบริการ
สถานศึกษาทุก ๓ ปี โดยความร่วมมือของ
เยี่ยม เยี่ยม อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
๗) กิจกรรมจัดทำเอกสารทางการเรียน
สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้เลือกเรียน
๘๐
๘๓
๘๙
๙๑ ๑) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๒) กิจกรรมชุมนุม
ตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
๓) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความถนัดความ
ประโยชน์
สนใจและศักยภาพของผู้เรียน
๔. ร้อยละของผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมตาม
๘๒
๘๔
๘๗
๙๐ ๔) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
๕) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
ความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้
๕. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
๘๐
๘๓
๘๙
๙๑
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ยอด
๖. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนโดยตรง
เยี่ยม เยี่ยม
อย่างน้อย ปี ละ ๑๐ รายการ

กลยุทธ์ ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(Goals)
(Key Performance Indicator)
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๖. ครูและบุคลากร
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
๗๖
๗๙
๘๒
๘๕
ทางการศึกษา มีความ ศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๒. ร้อยละของครูจัดให้มีชุมชนแห่งการ
๘๕
๘๘
๙๐
๙๒
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๘๐
๘๓
๘๙
๙๓
๓. ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพ
๗. ครูจัดกระบวนการ
๘๒
๘๕
๘๙
๙๐
๑. ร้อยละของครูมแี ผนการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๘๒
๘๕
๘๘
๙๐
การเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน ๒. ร้อยละของครูมเี ครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
ศตวรรษที่ ๒๑
๘๐
๘๓
๘๖
๘๙
๓. ร้อยละของครูทม่ี รี ายงานการวิจยั
ใน ชัน้ เรียน คนละ ๒ เรือ่ ง/ภาค
เรียนหรือปี การศึกษา

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑) กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา ทาง
วิชาการ
๒) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้
๓) กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๔. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๕. ร้อยละของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. ร้ อ ยละของครู ม ี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ชั้นเรียนเชิงบวก
๗. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๘. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๗๖
๗๙
๘๒
๘๕

๘๐

๘๒

๘๕

๙๐

๗๗

๘๐

๘๔

๘๙

๗๙

๘๓

๘๖

๙๐

๗๖

๗๙

๘๒

๘๕

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

กลยุทธ์ ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Goals)
(Key Performance Indicator)
๘. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ
ตามหลักสูตร สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการอย่าง
ยั่งยืน

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดี
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเหมาะสม ตามระดับชั้น
ในระดับดี
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านการคิดคำนวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น ในระดับดี
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๗๖
๗๙
๘๓
๘๗ -กิจกรรมค่ายวิชาการ
-กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
-กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๗๕
๗๗
๘๐
๘๓ -กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

๗๐

๗๓

๗๖

๘๐

๖๘

๗๐

๗๓

๗๕

๗๖

๗๙

๘๔

๘๙

เป้าประสงค์
(Goals)

๙. ผู้เรียนมีวินยั
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะ
ค่านิยม และวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อ

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้
ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น
๗. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
๘. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้น
ที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๖๘
๗๓
๗๗
๘๐

๖๕

๖๗

๖๙

๗๒

๗๖

๗๙

๘๓

๘๖

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
-กิจกรรมค่ายยุวชนคุณธรรม
-กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล

การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
(Goals)

๑) งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒) งานบุคคลและอัตรากำลัง
๓) งานส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
(Key Performance Indicator)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย ตาม
๘๐
๘๓
๘๖
๙๐ ๔) งานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด และโรค
เกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม
เอดส์
๓. นักเรียน รูจ้ ัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต ยอด
ยอด
ยอด
ยอด ๕) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบ เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม ๖) งานสมาคมผู้ปกครองและครู
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
๔. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมิน
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด (เศรษฐกิจพอเพียง)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๕. นักเรียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ และ
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
ความเป็นไทย
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๖. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
บนความแตกต่างและหลากหลาย
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๗. นักเรียนมีจติ สำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๘. นักเรียนนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
ดำเนินชีวิต

เป้าประสงค์
(Goals)
๑๐. ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(๓Rs๘Cs)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๗๕
๗๙
๘๔
๘๙ -กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนมี ๓Rs
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๑) อ่านออก
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๒) เขียนได้
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๓) คิดเลขเป็น
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนมี ๘Cs
๗๐
๗๕
๗๘
๘๐ ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
๒.๑) ทักษะด้านการคิดอย่างมี
ศาสนา และวัฒนธรรม
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๒.๒) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
นวัตกรรม
ศึกษา
๒.๓) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
และเทคโนโลยี
๒.๔) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๒.๕) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ
๒.๖) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๗) ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรียนรู้

๒.๘) มีความมีเมตตา กรุณา มีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์
(Goals)
๑๑. สถานศึกษา
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๑. ร้อยละของผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
คนกล้า ทันสมัย

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(แผนงาน/โครงการ)
ร้อยละ
สิ่งที่ต้องทำ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๗๕
๗๙
๘๓
๘๗ -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
(Goals)
(Key Performance Indicator)
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๑๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน ละ ๒
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
ร่วมรับผิดชอบต่อการ
ครั้ง
จัดการศึกษาของ
๒. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิ
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
สถานศึกษา
โครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๓. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของ
ดีเลิศ ยอด
ยอด
ยอด
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
๔. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัด
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
การศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ
โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจพัฒนา
-กิจกรรมระดมทรัพยากร
-กิจกรรม MOU สานสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา
-กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator)
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิด
และรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
๖. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อการ
วางแนวทางการจัดการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/สถิต/ิ
ร้อยละ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
ยอด
ยอด
ยอด
ยอด
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

(แผนงาน/โครงการ)
สิ่งที่ต้องทำ

ส่วนที่ ๕
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๖) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร สำนั ก งานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั ้น พื้ นฐาน และสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. การบริหารแผน
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๖)
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลั ก นิ ต ิ ธ รรม คื อ การดำเนิ น การจะต้ อ งถู ก ต้ อ งตาม กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน
๒. หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน
๓. หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
๕. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ
รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป
๖. หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดดังนั้นในการ
บริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การกำกับติดตาม
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖)
ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้
๑ . P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่

๖๙
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่
- ระยะเวลาดำเนินการกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่
๒ . D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่
๓ . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
- ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่
- ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่
๔ . A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
- มีการนำผลทีไ่ ด้จากการระดมสมองเสนอผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผน
จัดทำโครงการในครั้งต่อไป
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป

๓. กรอบการประเมินผล
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๖) โดยกำหนดกรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑) การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียง
ตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้านวิชาการ การจัดสภาพแวดล้อม ระบบดูแลช่วยเหลือ

๗๐
นักเรียน การจัดทำหลักสูตร โดยคิดจากการสรุปผลของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา ๔ ปี
เปรียบเทียบ ดังตาราง
ตาราง ๑๐ แสดงการค่าเป้าหมายของ ๔ ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ ๑
ผลการพัฒนา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ
๒๕
๒๗
๒๙
๒๙
(๓๐ ตัวชี้วัด)
(๘๓.๓๓) (๘๑.๘๒) (๙๖.๖๗) (๙๖.๖๗)
เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๖-๗๕ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๖–๖๕ อยู่ในระดับ ดี
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๑–๕๕ อยู่ในระดับ ปานกลาง
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒) การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ประเมินจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง ครูมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
เปรียบเทียบ ดังตาราง
ตาราง ๑๑ แสดงการค่าเป้าหมายของ ๔ ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ ๒
ผลการพัฒนา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ
๘
๙
๑๐
๑๑
(๑๑ ตัวชี้วัด)
(๗๒.๗๓) (๘๑.๘๒) (๙๐.๙๑)
(๑๐๐)
เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๖-๗๕ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๖–๖๕ อยู่ในระดับ ดี
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๑–๕๕ อยู่ในระดับ ปานกลาง
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา

๗๑
กลยุทธ์ที่ ๓) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ ๒๑
ประเมินจาก ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามหลักสูตร มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “ดี เก่ง
กล้า ทันสมัย” เปรียบเทียบ ดังตาราง
ตาราง ๑๒ แสดงการค่าเป้าหมายของ ๔ ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ ๓
ผลการพัฒนา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ
๑๕
๑๖
๑๗
๑๙
(๑๙ ตัวชี้วัด)
(๗๘.๙๕) (๘๔.๒๑) (๘๙.๔๗)
(๑๐๐)
เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๖-๗๕ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๖–๖๕ อยู่ในระดับ ดี
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๑–๕๕ อยู่ในระดับ ปานกลาง
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ประเมินจาก การที่ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง
ตาราง ๑๓ แสดงการค่าเป้าหมายของ ๔ ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ ๔
ผลการพัฒนา
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ
๖
๖
๖
๖
(๖ ตัวชี้วัด)
(๑๐๐)
(๑๐๐)
(๑๐๐)
(๑๐๐)
เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๖-๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๖-๗๕ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๖–๖๕ อยู่ในระดับ ดี
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๑–๕๕ อยู่ในระดับ ปานกลาง
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา

๗๒

๔. ระบบการติดตามประเมินผล
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๖) ดังนี้
๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
๔. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ
๕.๑ ระยะที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ
๕.๒ ระยะที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการ
เสร็จสิ้น แล้ว
๖. นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

๕. การรายงานผล
๑. รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
๒. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และ หน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

คำสั่งโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
ที่ ๐๖๙/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
--------------------------ด้วยโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่ งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ
การบริหารจัดการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผล
สำเร็ จ ตามเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว งานแผนงาน กลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณ โรงเรี ย นท่ า เรื อ
”นิ ต ยานุ กู ล ” จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระยะ ๔ ปี ขึ้ น ในวั น พุ ธ ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระยะ ๔ ปี เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองความต้ อ งการของทุ ก ฝ่ า ย โรงเรี ย นจึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทำแผน พั ฒ นาการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ รศ.อนันต์ เวทย์วัฒนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๓ นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๔ นางมะลิวัลย์ จารุพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๕ นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๖ นายกิตติพงษ์ บริสุทธิ์ธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๗ นายวิจิน สมจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๘ นายศิริ พุทธสุวรรณ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑.๙ นางสาคร เอกเกิด
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๑.๑๐ นายชิน ยันสำโรง
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
๑.๑๑ นายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑๒ นายวัฒนา มณีน้อย
กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
๑.๑๓ พระครูใบฎีการะเบียบ สุเมโธ
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ
๑.๑๔ พระมหาสมบัติ อาภากโร
กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ
๑.๑๕ นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
-/มีหน้าที่

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และลงความเห็นชอบในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายเอนกรัตน์ เงินมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายสมภาร ภูดิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๒.๔ นางสาลี่
ฉัตรจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๒.๕ นางสุรีย์พร
อิ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๒.๖ นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๒.๗ นางวรารัตน์ พิฬารัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค ำปรึ ก ษา เสนอแนะ กำกั บ ดู แ ลและอำนวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ให้คำปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย
๓.๑ นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายเอนกรัตน์ เงินมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายสมภาร ภูดิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓.๔ นางสาลี่
ฉัตรจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๓.๕ นางสุรีย์พร อิ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๓.๖ นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๓.๗ นางอาริยา เต๊ะวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
๓.๘ นางทันทิวา รวบรวม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ
๓.๙ นางประคอง มีฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๓.๑๐ นางยุพเยาว์ ทรงสบาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
๓.๑๑ นางสาวอนงค์ สีม่วงงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวกนกพร เอื้อสุนทรสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๓.๑๓ นางปิยาภรณ์ นิตยกิตติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๓.๑๔ นายอัษฏางค์ นูมหันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
๓.๑๕ นายโยธิน นิลคช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
๓.๑๖ นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
กรรมการ
๓.๑๗ นางสาววาธิตา ภูถวิล
ครู คศ.๑
กรรมการ
-/๓.๑๘ นางสาวสุนทรีพร อำพลพร

๓.๑๘ นางสาวสุนทรีพร อำพลพร ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๑๙ นายนิตินัย ศรีใส
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๒๐ นางสาวธนรัตน์ วงษ์น้อย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๒๑ นางวรารัตน์ พิฬารัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน
๒. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน
๓. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ (ฉบับร่าง)
๔. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
๕. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
ตามความต้องการของทุกฝ่าย (ฉบับสมบูรณ์)
๖. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
๗. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ ให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ
๘. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและนำไปสู่การปฏิบัติจริง
๔. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบด้วย
๔.๑ นายเจษฎา ผลภาค
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายนิรันดร์ บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายพงษ์พันธ์ วงษาอ่ำ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔.๔ นายนครินทร์ กิวัฒนา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ณ ห้องอำนวยการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวณภัทร วงษ์ฉิม
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
๕.๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชิสา มานามไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวเฟนพิชชา ตันเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๕.๔ นางสาวรสสุคนธ์ กายประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวปวีณา ธงปราริน
ครูปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ในวันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ และเกิดประโยชน์กับ
ราชการมากที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

