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คํานํา 

 

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ2565-2569  เพื่อเป็น กรอบ
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หน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการที่ สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน  

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 - 2569    

ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถนําไปสู่เป้าหมายความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวังทุกประการ 
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                 คําเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ได้พิจารณา 

และมี มติเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569 

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชะอีวิทยาคาร 

เมื่อวันท่ี      พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมคำชะอีวิทยาคาร 

จึงลงลายมือช่ือประธานกรรมการฯ ไว้เป็นหลักฐาน 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขท่ี 167 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49110   
   โทรศัพท์    : 0– 4269 – 1082  
   โทรสาร     : 0 – 4269 – 1271  
   E-MAIL     :     kci2514@gmail.com          
   WEBSITE   :     http://www.kci.ac.th            
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
 1.2  เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 1.3  เขตพื้นท่ีบริการ 3 ตำบล  14  หมู่บ้าน   
  1) เทศบาลตำบลคำชะอี 5 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู ่1 บ้านดอนสวรรค์  หมู ่5 บ้านดงภู่ หมู ่6 

บ้านน้ำเท่ียง  หมู ่10 บ้านน้ำเท่ียง  หมู ่11 บ้านดงภู่    
  2) ตำบลน้ำเท่ียง 7 หมูบ่้าน  ได้แก่ หมู ่2 บ้านหนอง 

เอี่ยนดง    หมู ่3 บ้านหนองเอี่ยนดง  หมู ่4 บ้านดงยาง หมู ่7 บ้านโคกป่าหวาย  หมู ่8 บ้านหนองเอี่ยนดง  
หมู ่9 บ้านหนองเอี่ยนดง  หมู ่12 บ้านหนองเอี่ยนดง   
  3) ตำบลบ้านซ่ง 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู ่2 บ้านซ่ง  หมู ่6 บ้านซ่ง      
2. ประวัติโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   ต้ังอยู่เลขท่ี 167 หมู่ที ่  1   ตำบลน้ำเทียง  อำเภอคำชะอี จังหวัด  
มุกดาหาร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ไร่   1  งาน  48  ตารางวา   เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ทางราชการสงวนไว้ตาม    
เอกสารสิทธิ์  เลขที่  2155  เลขที่ดิน  281  เล่มที่ 22  หน้า 5  โรงเรียนอยู่ห่างจากจากจังหวัดมุกดาหารไป
ทางทิศตะวันตก  35  กิโลเมตร   

โรงเรียนได้จัดต้ังขึ้นเมื่อ  วันท่ี  7  เมษายน  2514   โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดโรงเรียนรัฐบาลระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2514   โดยแต่งตั้งให้นายประสาท  รัตนรักษ์  ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2514   จนถึง  พ.ศ. 2527  ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  โรงเรียนได้มีการ
พัฒนามาตามลำดับดังนี้  

พ.ศ. 2527 – 2529    นายเสถียร  กองแม่          ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2529 – 2535    นายเพียร  สุวรรณไตรย์     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

mailto:kci2514@gmail.com
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พ.ศ. 2535 – 2540    นายสถิต  จิตจักร            ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2540 – 2551    นายบุญรู้  บุตดีวงศ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 วันท่ี  2  มีนาคม 2549 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ใหเ้ข้าร่วมโครงการ หนึ่ง 
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  รุ่นท่ี 1   

พ.ศ. 2551 – 2553       นายประพันธ์   วังคะฮาต    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2554 – 2556       นายณพชรพงศธร  คล่องดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                         วันท่ี  2  กันยายน  2556 ผ่านการรับรองการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นท่ี 1    
 พ.ศ. 2556 – 2561       นายเลียง  ผางพันธ ์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน    นายนายอดิศร  คันธโรรส    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

3. ข้อมูลสถานศึกษา  
รหัสสถานศึกษา  1049012022 
ช่ือสถานศึกษาภาษาไทย คำชะอีวิทยาคาร 
ช่ือย่อโรงเรียนภาษาไทย ค.อ. 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการเปิดสอน (ระดับการศึกษาและจำนวนห้องเรียน) 
 มัธยมศึกษาตอนต้น   15          ห้อง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)           12          ห้อง 
 

สัญลักษณ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 
คบเพลิงเปล่งรัศมี 

คบเพลิง   :  เปรียบเสมือนความรู้  ความสามารถ  
ความดีงามท่ีแผ่ไพศาลไปเหมือนรัศมี 
ของคบเพลิง 

ปรัชญาของโรงเรียน : สุวิชฺชา โน ภวํ โหติ  “ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ” 
คำขวัญของโรงเรียน : กล้าหาญ  มีสัจจะ  ไม่เห็นแก่ตัว 

 อักษรย่อของโรงเรียน : ค.อ. 
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 สีประจำโรงเรียน : : แสด – ฟ้า 
             สีแสด คือ ความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ สรา้งสรรค์ส่ิงดีงาม 
    สีฟ้า คือ ความศรัทธา จงรักภักดี มวีินัย ฉลาด เฉียบคม 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะม่วงคู่ 
 อัตลักษณ์   : ยิ้มไหว้  ทายทัก  รักสถาบัน 
 เอกลักษณ์  : ต่อต้านยาเสพติด  คิดบำรุงศาสนา  เก่งวิชาการดนตรีและกีฬา 
 
6. วิสัยทัศน์    
  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้     
คู่คุณธรรม นอ้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเช่ียวชาญ    
จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
และปลอดภัย 
 

8. เป้าประสงค์ (Objecttive) 
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและสังคม 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามวิชาชีพ 
 4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 6. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 
9. กลยุทธ์ (Strategies) 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.พฒันาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
4.พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ” 

10. นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
1. ปรับท่ีวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชาทุก
ระดับ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัยท่ีดี  
3. ยกระดับผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน ไม่ให้ต่ำกว่า 3.0  
4. ครู บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
7. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู ่ศตวรรษท่ี 21 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการใช้ 
9. พัฒนาเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง  
10. ส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ทุกท่านในสถานศึกษา ให้แสดงความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มท่ี 
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11.  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง 
 ครู บุคลากรทุกคน “ ครองตนตามแนวทางพระราชดำริ ”  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ีถวายเป็น 
ราชสักการะ ทำความดีถวายในหลวง  
 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นองค์กรแห่งความพอเพียง คือ คนในองค์กรยึดถือวิถีชีวิตข้าราชการ ใช้
ชีวิตแบบพอเพียง และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวติ ทำงานตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

1. คนในองค์กรและครอบครัวขยัน หารายได้เสริม ในทางท่ีถูกต้อง พึ่งตนเองได้ 
2. คนในองค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. คนในองค์กรรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ และแก้ปัญหา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
4. คนในองค์กรรู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเท่าท่ีจำเป็น หรือเก็บออม 
5. คนในองค์กรหลีกเล่ียงอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ยึดมั่นทำความดี และยกย่องคนดีท่ีมี

ความรู้ มีคุณธรรม มิใช่ความร่ำรวย  
6. คนในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม 
7. คนในองค์กรร่วมกิจกรรมของโรงเรียนวถิีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณภาพตำบล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
8. คนในองค์กรยึดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

12. แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษา 
แผนท่ีแสดงเส้นทางมายังสถานศึกษา  (เริ่มต้นจาก สพม.มุกดาหาร ถึง โรงเรียน) 
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13. แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

1. อาคารเรียนถาวรแบบ 418 1 หลัง 11. อาคารประชาสัมพันธ์  1 หลัง 
2. อาคารเรียนถาวรแบบ 216  1 หลัง 12. อาคารสำนักงานฝ่ายบริการ 1 หลัง 
3. อาคารเรียนถาวรแบบ 216ก 1 หลัง 13. อาคารคหกรรรม          1 หลัง 
4. อาคารเกษตร    1 หลัง 14. โรงเก็บรถนักเรียน     2 หลัง 
5. อาคารอุตสาหกรรม   1 หลัง 15. โรงจอดรถครู     2 หลัง 
6. หอประชุม  1 หลัง 16. โรงเรือนเล้ียงไก่   1 หลัง  
7. โรงอาหาร 1 หลัง 17. สนามฟุตบอล       1 สนาม 
8. บ้านพักครู  16 หลัง 18. สนามบาสเกตบอล     1 สนาม 
9. ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียน        6 หลัง 19. สนามตระกร้อ      1 สนาม 
10. หอระพุทธรูป  1 หลัง   
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14. ข้อมูลผู้บริหาร 
      14.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายอดิศร  คันธโรรส 
 โทรศัพท์  081 - 9641881    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา     
 ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 จนถงึปัจจุบัน     
      14.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2  คน  ดังนี้ 
 นายอนนรุง่  เสียงล้ำ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. บริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 094 – 2892549 รับผดิชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่ม 
          บริหารงานบุคคล 
 นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์  วุฒกิารศกึษาสูงสุด  ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 086 - 8169386    รับผดิชอบ, กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
           กลุ่มบริหารท่ัวไป , กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
      14.3 หัวหน้ากลุ่มงาน  5  คน  ดังนี้ 
 14.3.1  นางสุเทวี  กลางประพันธ ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 โทรศัพท์  087 – 2223812   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 14.3.2  นางสุมลทา  ผิวขำ วุฒกิารศกึษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 091 - 0649627   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 14.3.3  นางเกษร   รัชอินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. ฟิสิกส์ 
 โทรศัพท์  093 - 4541717   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 14.3.4  นางสุมาลัย  ผิวขำ วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน  
 โทรศัพท์ 081 - 9996435   รับผดิชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 14.3.5  นายพรชัย  ขันศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. พลศึกษา 
 โทรศัพท์  087 - 8529081     รับผดิชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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15. ข้อมูลครูและบุคลากร 
    15.1 ครูประจำการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
วิชาท่ี
สอน 

หมาย
เหตุ 

1 นายอดิศร  คันธโรรส ผอ. คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  ทัศนศิลป ์ ผอ. 
2 นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ รอง คศ.3 ค.บ. บริหารการศึกษา  การงานอาชีพ  รอง ผอ. 
3 นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ ์ รอง คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา  ชีววิทยา รอง ผอ. 
4 นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
5 นางบานเย็น  วังคะฮาต ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
6 นางวิจิตรา เสียงเสนาะ 

 
ครู คศ.3 

 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

 ภาษาไทย  

7 นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
8 น.ส.ทิตย์บังอร  ใจบุญ ครู คศ.3 ค.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
การวัดผลการศึกษา 

อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
 

9 นายไพรวรรณ ผิวขำ ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  

10 นายอนันต์  อาจวิชัย ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ วัดผล คณิตศาสตร์  
11 นางประภาศรี พรทอง ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  
12 นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ ครู คศ.2 ค.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
 

13 นายศาศวัต  คณุชื่น ครู คศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ 
 

14 นางสุมลทา  ผิวขำ ครู คศ.3 ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
 

15 นายพนอม  รัชอินทร์ ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ฟิสิกส์  
16 นางเกษร รัชอินทร์ ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
17 นายเสน่ห์  กำประโคน ครู คศ.3 ศษ.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส ์  
18 นางวไลลักษณ์  กุลวงค ์ ครู คศ.3 ค.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

 วิทยาศาสตร์  

19 นางดวงรักษ์  บรรจง ครู คศ.3 กศ.บ 
วท.ม 

วิทยาศาสตร์ - เคม ี
เคมีศึกษา 

 เคมี  

20 นางพิไลพร  แสนสขุ ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์  
21 นางสาวพรทิพย์  อาจวิชยั 

 
ครู คศ.3 ค.บ. 

ค.ม. 
เคมี 
การวิจยัและพัฒนา
การศึกษา 

 เคมี  

22 นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสด์ิ ครู คศ.3 วท.บ. 
 

กศ.ม.  

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
วิชาท่ี
สอน 

หมาย
เหตุ 

23 นางสาวฟ้าภวิกา  ขอบเขต ครู คศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาศาสตร์  
        

24 นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ ครู คศ.3 วท.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  

25 นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ ครู คศ.1 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  

26 นายอาณัติ  กลางประพันธ ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก
เด่ียวชีววิทยา 

 วิทยาศาสตร์  

27 นางสุมาลัย ผิวขำ ครู คศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์ 
หลักสตูรและการสอน 

 สังคมศึกษา  

28 นางวีร์สุดา  ปัททุม ครู คศ.3 ศศ.บ การจัดการทั่วไป  สังคมศึกษา  
29 นายขวัญชัย  แสนขาว ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  
30 นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ ครู คศ.1 พธ.บ. 

ปว.ค. 
เศรษฐศาสตร์ 
การสอน 

 
สังคมศึกษา 

 

31 นางสาวชญานี  อาจวชิัย ครู คศ.2 ค.บ. สงัคมศึกษา  สังคมศึกษา  
32 นางสาวสุภิญา มีรูด ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  
33 นายพรชัย  ขันศรี ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา เทคโนโลยี พลศึกษา  
34 นายไพบูรณ์  บรรจง   ครู คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา  พลศึกษา  
35 นางพิธพร  วงษ์วิรัติ ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา  การงานอาชีพ  
36 นางจินตนา  จูมแพง ครู คศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและการ

แนะแนว 
การงานอาชีพ  

37 นางศิรินทิพย์ วรรณทอง ครู คศ.1 วท.บ. พืชศาสตร์-พืชสวน  การงานอาชีพ  
38 นางพรพิศ  สิริพัฒน ์ ครู คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  การงานอาชพี  
39 นางสาวมยุรา  เมอืงฮาม ครู คศ.3 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการสอน 

นาฏศิลป ์ ภาษาอังกฤษ 
 

40 นางณัฐสินาถ  วงัคะฮาต ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ  
41 นางสุเทวี กลางประพันธ์ ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ  
42 นายวีระศักด์ิ คงจันทร์ ครู คศ.2 ค.บ. 

กศ.ม. 
ภาษาองักฤษ 
หลักสูตรและการสอน 

 ภาษาอังกฤษ 
 

43 นางอุษา  หอมสุดใจ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
44 สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุล

สมบัติ 
ครู คศ.1 ศศ.บ. 

ศษ.ม 
ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ 
 

45 นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร ครู คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 ภาษาจีน 
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
วิชาท่ี
สอน 

หมาย
เหตุ 

46 นางสาวชัชฎาภรณ์ พิรุณ
โสภา 

ครู คศ.2 ค.บ. 
กศ.ม. 

จิตวทิยาและการแนะ
แนวจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

 แนะแนว 
 

47 นางสาวทิพย์จิรา  ภสูีเงิน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทยศึกษา  นาฏศิลป ์  
48 นางสาวสุภาภรณ์  อินทวงศ ์ พนักงาน 

ราชการ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

(ชีววิทยา) 
 ชีววิทยา  

        
49 นางสาววิไล  โพธิวัตร พนักงาน 

ราชการ 
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
 สารสนเทศ

และการ
สืบค้น 

 

50 นายศรายุธ จิตจักร์ อัตราจ้าง วท.บ. คณิศาสตร์/ป.
บัณฑิตศึกษา 

 คณิศาสตร์  

51 นางสาวพุฒิญา  อาจหาญ อัตราจ้าง ศป.บ. 
ค.ม. 

ศิลปการเเสดง วิชาเอก 
นาฏยศิลป์ไทย 
หลักสูตรและการเรียน
กา รสอน 

   

52 นายโอชิต  ทุมโทน อัตราจ้าง ค.บ. ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล  
53 นางวรนุช  กาญจันดา ลูกจ้าง ม.6     
54 นายมงคล  บรรจง ลูกจ้าง ม.3     
55 นายนัฐวุฒิ  โสดาวัง ลูกจ้าง ม.3     

  
15.2 ข้อมูลข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงาน 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ. 1 ค.ศ. 2 ค.ศ. 3 

รวม 
ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ฝ่ายบริหาร - - - - 1 - 2 - 3 
2.  วิทยาศาสตร์ 1 - 1 - - 1 2 7 12 
3.  คณิตศาสตร์ - - - - 1 1 2 3 7 
4.  ภาษาต่างประเทศ - - - 2 1 - - 4 7 
5.  ภาษาไทย 1 - - - - - - 3 4 
6.  สังคมศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 

- 1 1 - - 1 1 2 6 

7.  สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 1 - 2 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ. 1 ค.ศ. 2 ค.ศ. 3 

รวม 
ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

8.  ศิลปะ - 1 - - - - - - 1 
9. การงานอาชีพ - - - 1 - - - 3 4 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - - - - - 1 - - 1 
11.พนักงานราชการ         2 
12. อัตราจ้าง         3 

รวม 2 2 3 3 3 4 8 22 52 
 
     15.3 จำนวนขา้ราชการครู จำแนกตามตำแหน่ง 
 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 0 1 
2.  รองผู้อำนวยการ 2 0 2 
3.  ครู ค.ศ. 3 6 22 28 
4.  ครู ค.ศ. 2 2 4 6 
5.  ครู ค.ศ. 1 3 3 6 
6.  ครูผู้ช่วย 2 2 4 
7 พนักงานราชการ - 2 2 
8.  ครูอัตราจ้าง 2 1 3 

รวม 18 34 52 
 15.4 จำนวนข้าราชการครู แยกตามวุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1. ปริญญาเอก - - - 
2. ปริญญาโท 4 14 18 
3. ปรญิญาตรี 14 20 34 

รวม 18 34 52 

1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ 
เจา้หน้าที่

อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2565 3 44 2 3 - 3 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

จำนวนคน - - 34 - 18 - 

 
 
3) สาขาวิชาที่จบการศกึษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

(ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 3 8 
2 คณิตศาสตร์ 8 16 
3 วิทยาศาสตร์ 13 20 
4 ภาษาไทย 4 23 
5 ภาษาอังกฤษ 7 18 
6 สังคมศึกษา 6 24 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 21 
8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 19 
9 ศิลปะ 3 25 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 21 
 รวม 52 195 
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  15.5 ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 รวม 940 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)   

       
15.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 222 52 102 127 100 76 679 57.94 
คณิตศาสตร์ 130 97 150 137 124 132 770 57.46 
วิทยาศาสตร์ 227 143 204 428 476 437 1915 64.46 
สังคมศึกษา 416 274 459 268 441 282 2140 78.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 295 217 327 97 127 118 1181 80.89 
ศิลปะ 250 294 278 93 204 119 1238 81.07 
การงานอาชีพ 128 235 238 87 147 109 944 70.08 
ภาษาต่างประเทศ 366 128 240 245 283 295 1557 66.30 

เฉล่ีย 69.62 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อหอ้ง 
ชาย หญิง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 92 79 171 35 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 78 100 178 36 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 82 82 164 33 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 65 96 161 41 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 40 86 126 32 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 48 92 140 35 

รวมทัง้หมด 27 406 534 940 35 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 265 45 68 117 93 127 715 58.65 
คณิตศาสตร์ 106 89 81 120 156 132 684 49.06 
วิทยาศาสตร์ 229 171 275 426 502 337 1940 62.58 
สังคมศึกษา 459 327 505 235 264 364 2154 80.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 285 132 386 88 133 117 1141 69.79 
ศิลปะ 164 143 107 111 190 105 820 83.25 
การงานอาชีพ 324 215 263 90 263 55 1210 80.83 
ภาษาต่างประเทศ 302 100 131 214 247 192 1186 64.60 

เฉล่ีย 68.68 
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    แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป  
        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป    
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 487 97 170 244 193 203 1394 58.30 
คณิตศาสตร์ 236 186 231 257 280 264 1454 53.26 
วิทยาศาสตร์ 456 314 479 854 978 774 3855 63.52 
สังคมศึกษา 875 601 964 503 705 646 4294 79.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 580 349 713 185 260 235 2322 75.34 
ศิลปะ 414 437 385 204 394 224 2058 82.16 
การงานอาชีพ 452 450 501 177 410 164 2154 75.46 
ภาษาต่างประเทศ 668 228 371 459 530 487 2743 65.45 

เฉล่ีย 69.55 

 

 

58.65
49.06

62.58

80.64
69.79

83.25 80.83

64.60

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั 3 ขึน้ไป
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 3 ข้ึนไป       
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

  

65.37

30.13 34.74 32.19

51.20

24.47 31.45 31.11

0.00

20.00

40.00

60.00
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2564 กบัค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรยีน ระดบัประเทศ
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77.58

60.7256.9
45.19
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85.84 80.22
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65.2958.30
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75.46 65.45

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
22       

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 3 รายวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

50.84

20.08
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46.40

21.28
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25.56
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม

ภาษาองักฤษ

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน(O-NET)
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2564 กบัค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรยีน ระดบัประเทศ

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

2562 53.42 22.62 30.49 30.09

2563 47.87 21.68 26.81 29.61

2564 65.37 30.13 34.74 32.19

0.00
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เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ O-NET ม.3 ระหวา่งปีการศกึษา 2562 - 2564 
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แนวโน้มผลการทดสอบ O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564    ของ
ทุกวิชาลดลงในปี 2563 และเพิ่มขึ้น ในปี 2564  

 
แนวโน้มผลการทดสอบ O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564 ของวิชา

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นในปี 2563 ลดลงในปี 2564 วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ลดลงในปี 
2563 และเพิ่มขึ้นในปี 2564 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทุกปกีารศึกษา 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จำนวน
นักเรียน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียน
ระดับดี 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ขึ้นไป 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 178 126 44 8 0 170 95.51 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 167 118 27 17 5 145 86.83 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 186 106 60 20 0 166 89.25 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 129 81 33 15 0 114 88.37 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 140 66 67 7 0 133 95.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 91 25 3 0 116 97.48 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศกึษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม

ภาษาองักฤษ

2562 39.52 18.23 24.12 34.71 23.57

2563 39.10 20.11 29.38 33.40 25.29

2564 50.84 20.08 30.59 40.02 22.60

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ O-NET ม.6 ระหวา่งปีการศกึษา 2562 - 2564 
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รวม 919 588 256 70 5 844 91.84 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 63.98 43.54 27.34 7.14 91.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

  
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ  

จำนวน
นักเรียน
ระดับดี 

ร้อยละของ
นักเรียน
ระดับดี 

ระดับช้ัน ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ขึ้นไป ขึ้นไป 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 178 117 61 0 0 178 100.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 167 74 79 14 0 153 91.62 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 186 120 66 0 0 186 100.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 129 111 15 3 0 126 97.67 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 140 113 18 9 0 131 93.57 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 110 9 0 0 119 100.00 

รวม 919 645 248 26 0 893 97.17 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 70.18 26.99 2.83 0.00 97.17   

 

 

 

91.86 85.94 86.06 87.77 84.03
71.70

95.51 86.83 89.25 88.37 95.00 97.48

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมเิปรยีบเทยีบผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์                      
ปีการศกึษา 2563 - 2564

รอ้ยละของผูเ้รยีนไดร้ะดบัดขีึน้ไป 2563

รอ้ยละของผูเ้รยีนไดร้ะดบัดขีึน้ไป 2564
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

192 196 182 141 146 166 1023

192 196 182 141 146 166 1023

100 156 180 140 140 160 876

192 196 182 141 146 166 1023

192 196 182 141 146 166 1023

192 196 182 141 146 166 1023

192 196 182 141 146 166 1023
50 60 60 64 42 40 316

192 196 182 141 146 166 1023
22 23 30 32 40 60 207

192 196 182 141 146 166 1023

ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องสหกรณ้
ห้องวิทยาศาสตร้ ห้องคอมพิวเตอร้ ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องนาฏศิลป้ ห้องพยาบาล ห้องดนตรี

 

78.49 66.67 71.52
94.96 87.39 80.19

100.00 91.62 100.00 97.67
93.57 100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมเิปรยีบเทยีบผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์                     
ปีการศกึษา 2563 - 2564

รอ้ยละของผูเ้รยีนไดร้ะดบัดขีึน้ไป 2563

รอ้ยละของผูเ้รยีนไดร้ะดบัดขีึน้ไป 2564



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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16. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตรี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60       

        
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 20 ท20206 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 20 
ค21201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ว20241 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1.0 40 ว20242 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 1.0 40 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0.5 20 
   20    20 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตรี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

        
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 20 ท20206 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 20 
ค21201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ง20281 งานประดิษฐ์ 1.0  40 ง20266 งานประดิษฐ์ใบตอง 1.0  40 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส20232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 0.5 20 
จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0.5 20 
        

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัส
วิชา 

ช่ือรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตรี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาองักฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

        
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 1  0.5  20 ท20206 อ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 2  0.5  20 
ง20251 ไม้ดอกไม้ประดับ 1 1.0  40 ง20252 ไม้ดอกไม้ประดับ 2 1.0  40 
ส20231 หน้าท่ีพลเมอืง 1  0.5  20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2  0.5  20 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 0.5 20 
อ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20 อ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 20 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2 0.5  20 ว22103 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 220 รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 
ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 40 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 40 
ว20231 เคมีเบื้องต้น 1 1.0 40 ว20232 เคมีเบื้องต้น 2 1.0  40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
ว21281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.5 660 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2 0.5  20 ว22103 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 180 
ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 40 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส20234 หน้าที่พลเมือง 4  0.5  20 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
ว21281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40 ง20299 สารสนเทศกับการสืบค้น 2 1.0 40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศกัราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แผนการเรียนทั่วไป   ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22102 ทัศนศิลป ์ 0.5  20 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2 0.5  20 ศ22104 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 ว22103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 160 รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 160 
ว22281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ง20299 สารสนเทศกับการสืบค้น 2 1.0 40 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
จ20203 ภาษาจีน 3 0.5 40 จ20204 ภาษาจีน 4 0.5 20 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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ลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440      รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค23104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว23104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ23101 สขุศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23105 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป์  0.5  20 ศ23103 นาฏศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0  40 ค23206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0  40 
ว20221 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 1.0  40 ว20222 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 1.0  40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพ่ือ

จำหน่าย 
1.0  40 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนคณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440      รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค23104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว23104 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23105 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป์  0.5  20 ศ23103 นาฎศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0  40 ค23206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0  40 
ว20207 พันธุกรรมและการอยู่รอด  0.5  20 ว20205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0  40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 
พ20207 เพศวิถีศึกษา  0.5  20 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพ่ือ

จำหน่าย 
1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนทั่วไป    ปีการศึกษา 2567 

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5  60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5  20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23104 แฮนด์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป์  0.5  20 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพ 3 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ว20207 พันธุกรรมและการอยู่รอด  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5  20 ว20205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0  40 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพ่ือ

จำหน่าย 
1.0  40 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

พ20207 เพศวิถีศึกษา  0.5  20 ง20265 ช่างผลิตเครื่องด่ืม 1.0  40 
ง20261 ช่างอาหารไทย 1.0 40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศกัราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ค31213 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80 ค31214 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว31208 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 1.5 60 ว31209 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 1.5 60 
ว31226 เคมีเพ่ิมเติม 1 1.5  60 ว31227 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5 60 
ว31246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1.0  40 ว31247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.0  40 
ว31284 เทคนิคการปฏิบัติการ 1 1.0  40 ว31285 เทคนิคปฏิบัติการ 2 1.0 40 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรยีน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ค31213 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 80 ค31214 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 
ว31208 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1 1.5 60 ว31209 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 1.5 60 
ว31226 เคมีเพ่ิมเติม 1 1.5  60 ว31227 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5 60 
ว31246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 1.0  40 ว31247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.0  40 
ว31283 การสร้างตัวละคร 3D 1.5  60 ว31286 Internet of Things 1.5 60 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
    อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหนว่ยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ท30213 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0  40 ท31202 การเขียน 1.0  40 
ว31291 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0  40 ว31292 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ส30202 ท้องถ่ินของเรา 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 พ31202 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ง30291 งานอาชีพ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 2 1.0  40 
ง30284 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1.0  40 ง30285 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 1.0  40 
จ31201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0  40 จ31202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0  40 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0  40 อ31206 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ท30217 วาทกรรมเชิงวิเคราะห ์ 1.0  40 ท30213 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0  40 
ว31291 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0  40 ว31292 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 พ31202 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ง30291 งานอาชีพ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 2 1.0  40 
ง30284 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1.0  40 ง30285 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 1.0  40 
จ31201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0  40 จ31202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0  40 
อ31207 English Grammar and 

Structure in Business Contexts 
1.0  40 อ31208 ทักษะการบูรณาการ

ภาษาอังกฤษธุรก ิ
1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหนว่ยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

ค32215 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 ค32216 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
ว32206 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 ว32207 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 
ว32226 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5  60 ว32227 เคมีเพ่ิมเติม 3 1.5  60 
ว32246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.5  60 ว32247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 1.5  60 
ว32265 ระเบียบวิธีวิจัย 1 1.0  40 ว32266 ระเบียบวิธีวิจัย 2 1.0  40 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.5 700 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.0 680 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตรพ้ื์นฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 

ค32215 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 ค32216 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 
ว32206 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 2 2.0 80 ว32207 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 
ว32226 เคมีเพ่ิมเติม 2 1.5  60 ว32227 เคมีเพ่ิมเติม 3 1.5  60 
ว32246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 1.5  60 ว32247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 1.5  60 
ว32283 Basic Robotics 1.5  60 ส30211 Engineering Economy                          1.5  60 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 18.0 720 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.5 700 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
41       

 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมยัใหม่) ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 

ว32228 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์ 1.0  40 ว32229 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 

ส30225 การป้องกันการทุจริต 1 1.0  40 ว32282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30226 การป้องกันการทุจริต 2 1.0  40 
ศ32201 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 1.0  20 ง30287 การตลาดดิจิทัล 1.0  40 
ง30286 การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ 1.0  40 ศ32202 นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ 1.0  20 
จ32203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 1.0  40 จ32204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0  40 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 

ว32228 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์ 1.0  40 ว32229 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 

ส30225 การป้องกันการทุจริต 1 1.0  40 ว32282 โปรแกรมประยุกต์ 1.0  40 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30226 การป้องกันการทุจริต 2 1.0  40 
ศ32201 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 1.0  20 ง30287 การตลาดดิจิทัล 1.0  40 
ง30286 การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ 1.0  40 ศ32202 นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ 1.0  20 
จ32203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 1.0  40 จ32204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32205 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน

โลกธุรกิจ 
1.0  40 อ32206 ภาษาอังกฤษสำหรับรับงาน 

อีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ 
1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหนว่ยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศกัราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 

ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ค33217 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ค33218 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว33206 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ว33207 ฟิสกิส์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว33227 เคมีเพ่ิมเติม 5 1.5  60 ว33227 เคมีเพ่ิมเติม 6 1.5  60 
ว33246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 5 1.5  60 ว33247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 6 1.5  60 
ว33284 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 1.0  40 ว33285 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1.0  40 
อ33201 ภาษาอังกฤษอา่น - เขียน 5 1.0  40 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 

    อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

 

 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
ค33217 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ค33218 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว33206 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ว33207 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 
ว33227 เคมีเพ่ิมเติม 5 1.5  60 ว33227 เคมีเพ่ิมเติม 6 1.5  60 
ว33246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 5 1.5  60 ว33247 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 6 1.5  60 
ศ33203 Technical drawing 1.5  60 ว33286 Introduction to 

software Engineering 
1.5  60 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
    อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 660 รวมหนว่ยกิต/เวลาเรียน 16.0 660 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 

 

 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
45       

 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปีการศึกษา 2567 
ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ท30207 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท30215 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 40 

ว33248 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1 1.0 40 ว33249 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 2 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ว30289 แสงและพลังงาน 1.0  40 
ง30294 งานอาชีพ 4 1.0  60 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ง30288 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ง30298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง30289 การเป็นผู้ประกอบการใน 

ยุคดิจิทัล 
1.0  40 

จ33205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5 1.0  40 จ33206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6 1.0  40 
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.0 560 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธุรกิจ) 
 ปีการศึกษา 2567 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ท30207 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท30215 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการแสดง 1.0 40 
ว33248 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1 1.0 40 ว33249 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 2 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ว30289 แสงและพลังงาน 1.0  40 
ง30294 งานอาชีพ 4 1.0  60 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ง30288 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ง30298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง30289 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 1.0  40 

จ33205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5 1.0  40 จ33206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6 1.0  40 
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 
อ33207 ภาษาอังกฤษเพ่ือดูแลและสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
1.0  40 อ33208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 
1.0  40 

    ง30296 โครงงานอาชีพ 1.0  40 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
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รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

17. แหล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
  17.1  ห้องสมุด    จัดในลักษณะ ( ทำเครื่องหมาย ในช่อง  ) 

                จัดเป็นมุมหนังสือ         1 ห้องเรียน 

                     มากกว่า 1 ห้องเรียน      แยกเป็นอาคารเอกเทศ 5  อื่น ๆ (ระบุ)................ 
      17.2  ห้องปฏิบัติการ 
             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน   1 ห้อง 
             ห้องปฏิบัติการเคมี       จำนวน   1 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน   3 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการทางภาษา (sound Lab)      จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย     จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ   จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการศิลปะ      จำนวน   1 ห้อง 
     17.3  คอมพิวเตอร์ท้ังหมด    จำนวน    200   เครื่อง  
                        ใช้ได้   200    เครื่อง   ชำรุด    -   เครื่อง 
                        ใช้เพื่อการบริหารจัดการ           59    เครื่อง 
     ใช้เพื่อการเรียนการสอน    120  เครื่อง 
     ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต       21   เครื่อง 

 จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  500 คน ต่อวัน   
                     คิดเป็นร้อยละ 45  ของนักเรียนท้ังหมด   
     17.4 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน 
3. ห้องดาราศาสตร์ 
4. ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน 
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     17.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ชือ่แหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุดประชาชน 

 18. ผลงานดีเด่นในรอบปี 2564 
     11.1 ผลงานดีเด่น 

1. ด้านสถานศึกษา 

ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ปี 2561 - 2564  ผลการ
ประกวดนำเสนอประเภทจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ี
ผ่านระดับภาคเข้ารอบระดับประเทศ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE รร.คำ
ชะอีวิทยาคาร พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี  2 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

2. ได้รับ เกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment Online 
: ITA  Online) ในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับ AA ได้คะแนน 97.34 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันท่ี 30 กันยายน  2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
  

3. ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพทุธ   
5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

   
2. ด้านผู้เรียน 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. ด.ช.ภัทรพล  รัชอินทร์ 
2. ด.ญ.พิศชกัญญา  ใญยะพงศ์ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬา
หมากล้อม ประเภทคู่ผสม   
เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ  
ณ จังหวัดตราด 

การท่องเท่ียวและกีฬา  

1. ด.ช.ชัพวิชญ์  ดวงขันธ ์
2. ด.ญ.เรืองกิจ  ดรเข่ือนสม 

รางวัลชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. น.ส.สรัญญา  รูปสะอาด  
2. น.ส.นลัทพร  โคตรพันธ์   
3. น.ส.สกุลทิพย์  ภูมิลา   
4. น.ส.นันฑกา  ศรีสาพันธ์   
5. น.ส.รุ่งนภา  คนขยัน   
6. นายอัมรินทร์  เสียงเพราะ   
7. น.ส.สุจิรา  คนขยัน   
8. น.ส.ภูไพลิน  ผิวขำ   
9. น.ส.ปนัดดา  คำทา   
10.น.ส.ปิยพร  อ่อนศรี   
11.น.ส.ปณิดา  สีวะสุทธิ์   
12.นายเจษฎา  บรรจง 
13.นายปิยวัฒน์  บรรจง 

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาต่อในสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน ์

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

 
3. ด้านครู / บุคลากร 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางประภาศรี  พรทอง รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 

ประจำปี 2564 ด้านวินัย 
รางวัลบุคคลต้นแบบในการ
ทำความดี ประจำปี 2564 
ด้านพอเพียง วินัย จิตอาสา 
“รวมพลคนดี ศรี
มุกดาหาร” 

2. นายเจษฎากร  นวพรรษสรณ์ รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 
ประจำปี 2564 ด้านสุจริต 

3. นางสาวชัชฎาภรณ์  พิรุณโสภา รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 
ประจำปี 2564 ด้านจิตอาสา 

4. นายศาศวัต  คุณช่ืน ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  สังกัดทีมจังหวัด
มุกดาหาร  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษา   

การท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัด  
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19. โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
1 ชือ่โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานวิชาการ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องทำงานให้ดูดีน่าปฏิบัติงาน 
4. เพื่อให้ครู– นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีในเข้ามาขอรับบริการ 
5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลการในหน่วยงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีรายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างน้อย  6 รายการ/ภาค
เรียน 
2. มีห้องสำนักงานท่ีเอื้อต่อสภาวะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ 
4.  มีการให้บริการทางการศึกษาและการทำงานร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ ใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

2 ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ ้นทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
2.  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับดี 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการสอบ O-NET ทุกรายวิชาสูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
3. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 30 มีผลการสอบ O-NET ทุกรายวิชาสูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
สูง 
7. ทุกกลุ ่มสาระสามารถพัฒนากระบวนการเร ียนการสอนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
8. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงใน 3 
อันดับแรก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

3 ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาครบ 100 % 
2. มีเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระ  8  กลุ่ม และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3. บุคลากรทางการศึกษาให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรครบทุกคน 
100%        
4. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษามีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
ท้องถิ่น 
6. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อผู้เรียน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

4 ชื่อโครงการ โครงการรับนักเรียนใหม ่
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

2. เพื่อรับนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. รับจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 4 ห้องเรียน 
2. โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตาม
ความต้องงการของผู้ปกครอง 
3. รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ ปี
การศึกษา 2564 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

5 ชื่อโครงการ โครงการวัดความรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อวัดความรู ้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
2. เพื่อให้นักเรียนทราบพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ตนเองในปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของตนเอง 
4. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่
ละระดับช้ัน 

เปา้หมาย (เชงิ
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้ารับการวัดความรู้ด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
2. นักเรียนร้อยละ 60 มีคะแนนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ใน
เกณฑ์ด ีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ในภาคเรียนท่ี 2 สูงขึ้นกว่าภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2564 
4. นักเรียนเกิดขวัญกำลังใจ จากการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรก ในแต่ละระดับช้ัน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
6 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ 
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล     
4. เพื่อดำเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ครูทุกคนมีว ัสดุอ ุปกรณ์  ที ่ ใช ้ในการจัดทำเคร ื ่องมือการว ัดและ
ประเมินผลการเรียนเพียงพอ 
2. ครูทุกคนสามารถสร้างเครื ่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนได้
เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัดตามสภาพจริง 
3. นักเรียนทุกคน ได้รับการวัดและประเมินผลการเรียน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีหลักสูตร 
4. ครูทุกคนนำผลการประเมินไปปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
5. ครูทุกคนนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

7 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมครูเพื่อจัดทำวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัด
มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ ครู โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร 
2. เพื่อฝึกทักษะการดำเนินงานวิจัยในช้ันเรียน แก ่ครู โรงเรียนคำชะอีวิทยา
คาร 
3. เพื่อนำกระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในสถานศึกมาและงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำผลงานทาง
วิชาการและพัฒนาวิทยฐานะของครู 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
1. ครูและบุคลากร 54  คน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
2. วิทยากร                    3  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารทุกคนทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

8 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการจัดการศึกษา (งาน
ทะเบียน) 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดทำเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาอย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
- การดำเนินงานทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และตรงเวลา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

9 ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยินดีกับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
3. เพื่อให้ความรู้และแนวคิดในการเตรียมการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปหรือ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
4. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและสถาบัน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อสำเร็จการศึกษา 
2. นักเรียนได้ความรู้และแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
3. นักเรียนตระหนักถงึความสัมพันธ์และมีความผูกพันระหว่างเพื่อน ครู 
และสถานบัน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
55       

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
10 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบ  และสะดวกในการใช้
บริการ 
2. เพื่อจัดหาเอกสาร  ส่ือวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้  

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. หนังสือเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระ 
2. หนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ฉบับ 
3. วารสาร/นิตยสารสัปดาห์ 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ     
4. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า ตรงตามความต้องการ ความสนใจ ของ
นักเรียน 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

11 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการ

ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้  และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนรู ้จักเลือกอ่านหนังสือที ่ดีมีประโยชน์อย่าง
หลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตาม
ความคิดของนักเรียน 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคคลากร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร้อยละ 80 ได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินในการบันทึกรักการอ่าน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
เชิงคุณภาพ     
- นักเรียนมีทักษะการอ่าน มีความริเริ่มมีจินตนาการ 
- นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ จากแหล่งต่าง ๆ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

12 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ ื ่อให้น ักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2. เพ ื ่อให้นักเรียนได้ใช ้ห ้องสืบค้นสารสนเทศ ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในห้องสืบค้นสารสนเทศมีความปลอดโปร่งและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องสืบค้นสารสนเทศในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ     
3. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อห้องสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด
ท่ี เอือ้ต่อการอ่านและการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
4. ห้องสมุดมีส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีทันสมัย 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

13 ชื่อโครงการ โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา

ประจำชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านประวัติและผลงานของสุนทรภู่และใช้
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ได้อย่างถูกต้อง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. นักเรียนได้มีพัฒนาการภาษาไทยท่ีดีขึ้นในแต่ละด้าน 
4. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
5. กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาไทยคัดเล ือกได ้ต ัวแทนนักเร ียนที ่มี
ความสามารถเป็นเลิศทางการอ่าน การเขียนภาษาไทย  และทักษะ
ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละ  80  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะภาษาไทยด้านต่าง ๆ 
ดีขึ้น 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการอ่าน  
และ ด้านการเขียนและทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ แต่ละระดับ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

14 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ให้สูงขึน้ 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สื ่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้
เพียงพอกับนักเรียน 

เปา้หมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6  มีส่ือและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเรียน  
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

15 ชื่อโครงการ โครงการพิชิตวรรณกรรม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การคิด การเขียนและการพูด 

2.เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
เป้าหมาย (เชงิ
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

16 ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเพื่อการแสดงการอบรมการเป็นพิธีกรและการจัดรายการ
เสียงตามสายในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
2. เพื่อพัฒนาการแสดงออกอย่างมีศิลปะ 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างหลากหลาย 
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางภาษาในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับช้ันร้อยละ 100 
2. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกระดับช้ัน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

17 ชื่อโครงการ โครงการการเขียนและจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Booklet) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบนแพลทฟอร์มดิจิทัลของผู้เรียน  

2. เพื่อจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-booklet) ประจำปี ฉบับท่ี 1 
3. เพื่อออกแบบแนวทางส่งเสริมการเขียนและนำไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านเขียนบทแพลทฟอร์มดิจิทัล 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์                   
(E-booklet) ประจำปี ฉบับท่ี 1 
3. ครูนำหลักการส่งเสริมแนวทางการเขียนนำไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

18 ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด

อย่างมีระบบ และมีความคิดแบบองค์รวม 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ตัดสินใจได้ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อให้นักเรียนประเมิน และเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างมีสติ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และสูงขึ้น 
5. เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ มี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็วต่อการนำเสนอช้ินงานของนักเรียน 
6. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จำนวน 965 คน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน 
3. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 ห้อง 
4. มุมคิดคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง 
5. อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ มีว ิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการประเมินอยู่ใน
ระดับดี 
3. ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีส่ือ และเทคโนโลยีช่วยสอนท่ีทันสมัย 
4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
อยูใ่นระดับ ดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

19 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้

มีความพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู ้กระบวนการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และฝึก
ประสบการณ์จริงจากการได้ทดลองและปฏิบัติจริง 
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3. เพื่อพัฒนาส่ือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ
ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร ้อยละ 100 ของนักเร ียนทั ้งโรงเร ียน ได้เข ้าใช้บร ิการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ ้นไป มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู ้ในกลุ ่มวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
3. ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

20 ชื่อโครงการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ ื ่อส่งเสร ิมและพัฒนาให้นักเร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีความ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เพื่อสร้างเจคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โอกาสต่างๆ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั ้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
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ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

21 ชือ่โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวัสดุสำนักงานท่ี
จะใช้ในการประกอบการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ     
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

22 ชื่อโครงการ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
วัตถุประสงค์ จัดหา/จัดซื้อ ส่ือ-อุปกรณ์ วัสดุ ในการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
เป้าหมาย (เชงิ
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติในงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร 
งานช่าง  
2. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่าง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

23 ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการสภาพแวดล้อมให้เอื ้อกับการพัฒนาการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโรงเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยและมี
คุณภาพ 
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เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 
60 
2. คร ูทำว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนการสอนกลุ ่มสาระ การเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาความแตกต่าง ตามศักยภาพผู้เรียน 
4. นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลสอบ O-net ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

24 ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัด ตกแต่ง ปรับปรุง ซอ่มแซม ห้องสำนักงานให้พร้อมใช้งานมาก

ท่ีสุด 
2. จัดซื้ออุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ท่ีจำเป็นในห้องสำนักงาน 
3. คณะครูมีสถานท่ี ที่สะดวกสบายในการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
ห้องสำนักงานมีวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ     
ห้องสำนักมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะ
ครูปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

25 ชื่อโครงการ โครงการวันคริสต์มาส 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวัน

ขึ้นปีใหม ่
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2. เพื ่อให้นักเรียนมีความมั ่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
3. เพื่อเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและ
ตะวันตกเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

เปา้หมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆใน
เทศกาลวันสำคัญบรูณาการร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวที    
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยล95 
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

26 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษาจีน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของจีนแล้วสามารถนำไป

เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน  

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมร้อยละ 95  
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ จินตนาการ และมีจิตสำนึกในความ
เป็นไทย รู้รักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาไทย 
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของจีนแล้วสามารถนำไป
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

27 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษา 
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2. สร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านภาษาให้มี
ความเป็นเลิศ 
4. ให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษา 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาสูงขึ้น และผู้เรียนมี
ความความถนัด ความสนใจทางภาษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง 
เชิงคุณภาพ     
1. ผู ้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้าน
ภาษา2. สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

28 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 
เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบูรณาการร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวที    
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยล95 
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

29 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
2. เพื่อใหผู้้เรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ในกิจกรรมหลักสูตร การส่งเสริม
สุขภาพ 
3. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้กิจกรรมในหลักสูตร     
2. ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพได้มาตรฐานด้านผู้เรียน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

30 ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา และเป็นคนที่มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี 
5. เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีสุขภาพทางกายและมีจิตใจท่ีดี 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
2. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ และมีทักษะทางด้าน
กีฬาดียิ่งขึ้นไป 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

31 ชื่อโครงการ โครงการการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่มในกิจกรรมทางกีฬากับชุมชน และ

องค์กรต่างๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพทางร่างกาย จิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เพื่อสร้างช่ือเสียงห้แก่ตนเองและโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น     
4. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากส่ิงเสพติดอย่างยั่งยืน 
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้มีจิตสาธารณะ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาทุกรายการท่ีองค์กรภายนอกจัดขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
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2. นักเรียนมีประสบการณ์และมีทักษะทางด้านกีฬาดียิ่งขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

32 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

2. เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เกิดความอดทนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการฝึกและ
ทดสอบในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

เป้าหมาย (เชงิ
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนเกิดความอดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

33 ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู ้เร ียนในการบำเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
2.  เพ ื ่ อ ให ้ ผู้ เร ียนม ีความค ิดร ิ ในการจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่ อส ั งคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เปา้หมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มี
จิตสำนึกรู้จักเป็นผู้ให้และการเสียสละต่อสังคมและส่วนรวม   

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

34 ชื่อโครงการ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการ
วิเคราะห ์และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้
อยา่งเหมาะสม 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกันตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับ
การเรียนรู้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วม และมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก สุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกัน
ตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

35 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ทั้งในหน่วยงานต้นสงักัด 

และหน่วยงานอื่น  
2. เพื่อพัฒนาตนเอง  และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากร ได้อบรม สัมมา ศึกษาค้นคว้า ในรายวิชาท่ีตนเองสอน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  2  ครั้ง   

เปา้หมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน  52  คน 
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

36 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงสำนักงาน

กลุ่มกลุ่มบรหิารบุคคล ให้เป็นสัดส่วน มีระเบียบสวยงาม  และมีบรรยากาศ
เอื้ออำนวยต่อการทำงานของบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ และมีการ
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันในการบริหารจัดการ 
3. เพื่อให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกำหนดภารกิจของครู
และบุคลากร  
4. เพ ื ่อประเมินความพึงพอใจต่อการมาติดต่อราชการ  ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ    
1. พัฒนาสำนักงานกลุ่มกลุ่มบริหารบุคคล     จำนวน 1 ห้อง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา       จำนวน 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามกีารกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

37 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงป้ายทำเนียบบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งและหน้าท่ีของบุคลากร 

2. มีความชัดเจนในการลำดับการทำงานภายในองค์กร 
เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. สามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกตำแหน่งท่ีรับผิดชอบ 
2. ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบบุคลากร 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

38 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานแผนงาน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบาย
ของหน่วยเหนือ 
2. เพื่อให้บุคลากรการศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อให้การดำเนินการโครงการถูกต้องเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร และการรายงานการดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  55 คน 
2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564   โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร จำนวน  20 เล่ม 
3. มีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 
(2563-2565) โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จำนวน  20 เล่ม 
4. มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการและประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

39 ชื่อโครงการ โครงการการบริหารการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนบริหารจัดการสำนักงาน 

แผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร บริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารมีวัสดุสำนักงานในการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระฯการปฏิบัติการในสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
4. เพื่อให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารบริหารจัดการตรวจสอบภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
2. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีสาธารณูปโภคเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
3. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารมีวัสดุสำนักงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 70  
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร บริหารการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

40 ชือ่โครงการ โครงการติดตามผลการแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของ

ทางราชการ 
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีท้ังด้านการเงินและพัสดุ 
3. เพื่อควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนโครงการในการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการควบคุม 
การทำงาน ติดตามและการปฏิบัติงาน 
2. มีกรอบแนวทางหรือแผนในการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดให้
แล้วเสร็จประเด็นใบสำคัญรองจ่ายท่ีคงค้าง 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

41 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรังปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา อาคารเรียน  อาคารประกอบ สถานท่ี

ต่าง ๆ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) 
2. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและ
พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและสาธารณูปโภคท่ีดี พร้อม
สำหรับการใช้งานสะดวกและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. โรงเรียนได้พัฒนางานอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 80 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

42 ชื่อโครงการ ระบบงานบริการท้ังในและนอกโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อย
เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
3. เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการ
ได้ดีอย่างน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน
ทุกคน และให้บริการแก่บุคลากร  หน่วยงานในชุมชนใกล้เคียงและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

43 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบควบคุมภายในและเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานธุรการ งานสารบัญให้มีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว มีระบบการบริการท่ีทันสมัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นโรงเรียนสีเขียว ปลอดขยะมลพิษทางดิน  น้ำ และอากาศ 
5. สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
6. นำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิด
รูปธรรมในโรงเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้
ดีอย่างน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน
ทุกคน และให้บริการแก่บุคลากร  หน่วยงานในชุมชนใกล้เคียงและ
หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว 
2. โรงเรียนสะอาดร่มรื่น  ปลอดภัยจากมลพิษ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

44 ชือ่โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรค (งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(

โควิด-19)และโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครู บุคลากร นักเรียนในการ
เฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
และโรคไข้เลือดออก 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นผู้ที่ปลอดภัย
ห่างไกลจากโรค 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค  ส่ิงแวดล้อมและสาธารณูปโภค
ท่ีดีและปลอดภัย  
3. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและเข้าใจกระบวนการและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

45 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน
และโรงจอดรถนักเรียน (ปี 63 – 65 ต่อเนื่อง) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียนและโรงจอดรถ
นักเรียน 
2. เพื ่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของทางโรงเรียนกับ
บุคลากรภายนอกรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย 
3. เป็นจุดพักสำหรับ ครู  บุคลากรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรณีการอยู่
เวร-ยามรักษาการณ์ท้ังในเวลาราชการและนอกราชการ และการสร้างวินัย
จราจรในโรงเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีระบบการบริการท่ีปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว  
3. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีดี 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

46 ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก–ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง

ดูแลตนเองให้มีความลอดภัย. 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามท่ีกำหนด 
4. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการการออกกำลัง
กาย 
5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และ
แก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร 
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลัก
โภชนาการและปลอดภัย 
9. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้เท่าทันโรค 
COVID-19 ไขเ้ลือกออกฯลฯ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากโรค COVID-19 ไข้เลือดออกและโรคต่างๆ 
4. ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับดี 
5. ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีใน
ระดับดี 
6. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากโรค COVID-19 ไข้เลือดออกและโรคต่างๆ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

47 ชื่อโครงการ พัฒนาสำนักงานกิจการนกัเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในสำนักงาน

กิจการนักเรียน 
2. เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน มีวัสดุสำนักงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

48 ชื่อโครงการ โครงการธนาคารโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัด อดออม มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อ

ยามจำเป็น และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการ
ทำงานอย่างมีข้ันตอน 
3. เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้าร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังโรงเรียน มีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
จำเป็น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน มีทักษะ
การบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์
จากกระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน มีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

49 ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล                              

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักเรียน     
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้  ความสามารถ ทักษะ และส่งต่อ ให้
นกัเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
- ครูประจำช้ันทุกคนต้องศึกษานักเรียนในช้ันท่ีรับผิดชอบท้ังหมด นักเรียน
ทุกระดับช้ัน  ม.1 – ม.6 จำนวน 903  คน ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ระดับช้ัน  ม.1 – ม.6 จำนวน 903  คน 
ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการดูแล/ป้องกัน/แก้ไข/ส่งเสริมพัฒนา/ส่งต่อ
แล้วแต่กรณี อยู่ในโรงเรียนด้วยความปลอดภัย 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

50 ชื่อโครงการ สนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนให้จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต 

3. เพื ่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจนให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนยากจน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จำนวนตามข้อมูลในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT) 
2. นักเรียนยากจน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ตามข้อมูลในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT) สามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

51 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆในชมรม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
บุคลากรและสมาชิกในชมรม มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม รอ้ยละ 100   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
เชิงคุณภาพ   
มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมอย่างเพียงพอ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

52 ชื่อโครงการ อบรมสภานักเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานของสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา  2564 

ร่วมกัน 
2. เพื่อระดมความคิดใหม่ ๆ จากสภานักเรียนในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ของงานท่ีรับผิดชอบให้ดีขึ้น 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานให้เป็นระบบ 
4. เพื่อสร้างความสามัคคีในคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียนซึ่ง
จะต้องเสียสละเวลาในการทำงานเพื่ออุทิศตนให้กับโรงเรียน  
5. เพื่อฝึกและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพในความเป็นผู้นำ 
6. เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน 60 คน  
2. คณะกรรมการสภานักเรียนเครือข่าย จำนวน 100 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามคำส่ังหรือภาระงานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
หรือองค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลและวิถี    ประชาธิปไตย 
2. คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้ เป็นบุคคลท่ีคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 
3. คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พรอ้มท้ังบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
4. คณะกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายร่วมกันทำและสร้างสรรค์กิจกรรมท่ี
มีคุณภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

53 ชื่อโครงการ เวรประจำวัน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูบุคลากรโรงเรียนได้ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนมา

และกลับอย่างปลอดภัย                             
2. เพื่อให้ครูได้ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
 - ครูทุกคน    
-  นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- นกัเรียนได้รับการคุมครองดูแลในขณะท่ีอยู่ในโรงเรียนต้ังแต่เวลา 07.00 – 
18.00 น. 
- โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทัศนวิสัย
เหมาะสม 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

54 ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการทำดี 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึก
ท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน 375 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ 
ช่ัวดีและภูมิใจในการทำดี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
4. นักเรียนทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

55 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวินัยจรจรในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน 

2. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และบุคลลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการของโรงเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน และ
สวมหมวกนิรภัย 

เปา้หมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 

มีสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนเช่น เครื่องหมายจราจร   ป้าย
จราจร เส้นขอบจราจรถนน ประชาสัมพันธ์ภัยทางถนน  สภาพแวดล้อม
ความปลอดภัยทางจราจรในโรงเรียน ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม   
เชิงคุณภาพ  
1. มีสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนท่ี อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 

2. มีสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนที่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้และสร้างนิสัยการมีวินัยด้าน
การจราจร ความปลอดภัยทางถนน  
3. ครู นักเรียนตระหนักถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 
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 12.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ควรปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
   

 
20. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดปีล่าสุด 
       โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 53 คน นักเรียน 931 คน  แบ่งเป็น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 391 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.00 (ข้อมูล 25 มถิุนายน 2564)  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ.รอบส่ี ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เมื ่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษารอบท่ีส่ี โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี    

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
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1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเย่ียม 
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ยอดเย่ียม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเย่ียม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 



                                                                                   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 

 

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
82       

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
จุดเน้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่คุณธรรม 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งต่อไปให้มีความ
ชัดเจน ควรระบุ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนให้ชัดเจนและตรงกันทุกตาราง พร้อมท้ัง
แสดงหลักฐานที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ    ของ
ผู้เรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้เรียน ให้เห็นภาพ ครอบคลุมทุกกิจกรรม และครบ    ทุก
ประเด็น รวมถึงรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างหลากหลายท้ังท่ีเป็นรูปแบบเอกสารหรือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท้ัง Website หรือ Facebook ของ สถานศึกษา Line Group ผู้ปกครองนักเรียน เป็น
ต้น เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควบคู่คุณธรรม มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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จุดเน้น บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรายละเอียดการบริหาร
จัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นในเรื่องหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความ รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้าไปในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ควรเพิ่มเติมการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โครงการจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน/ชุมชน โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือกิจกรรมการ
เข้าไปร่วมในชุมชน โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ ฯลฯ โดยระบุถึงวิธีการดำเนินงาน วิธีการ
ประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจนว่า          ใครทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร ตลอดจนส่งเสริมครูด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน การนำเทคโนโลยี digital          มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมีนวัตกรรม
ทางการศึกษา การใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลด้วย Program Application ต่างๆ และมี การรายงาน
ผลตามแผนการดำเนินงาน เช่น        สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับ
การ บริจาคหรือรับการสนับสนุน จากชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ สรุปการรายงานด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การรายงานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ แล้วนำเสนอให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
ท้ังการแจ้งในท่ีประชุม แจ้งในรูปแบบ เอกสาร แผ่นพับ คำประกาศ Line Facebook เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
จุดเน้น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
 เพื่อให้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรระบุข้อมูล เพิ่มเติมในประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา โดย กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ ทุกรายวิชาท่ีสอน โดยอาจกำหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาท่ีสอน และบริบท ของสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยระบุ ข้อความเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้ังนี้ ควรระบุข้อความท่ีแสดงให้เห็นถึง กิจกรรม ขั้นตอน 
วิธีการ หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เช่น กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
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Learning Community : PLC) การทำวิจยั    ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน เชิง
บวก ฯลฯ ควรระบุว่าแต่ละกิจกรรม        มีวิธีดำเนินการอย่างไร รวมถึงระบุผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ควรระบุชื ่อแหล่งเรียนรู ้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน หาก
สถานศึกษามี Best Practice หรือ นวัตกรรม ควรระบุข้อความ กิจกรรม โครงงาน ชิ้นงาน หรือร่องรอย
หลักฐานอื่นใด ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีแนวทางในการรักษาคุณภาพของผลงานให้เกิดความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
 

รองผู้อำนวยการ 
นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

นายอดิศร  คันธโรรส 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมผู้ปกครอง 
ครู-ศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสุมาลัย  ผิวขำ 

รองผู้อำนวยการ 
นายณัชฐวัชร์ กลาง

ประพันธ ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสุมลทา  ผิวขำ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสุเทวี  กลางประพันธ์ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
นางเกษร  รัชอินทร์ 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายพรชัย  ขันศรี 
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23. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 
 
 
 

นหงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

นายอดิศร  คันธโรรส 

กรรมการและเลขานุการ 

นายทศพล  อาจหาญ 

ประธานกรรมการ 

พระครูวิมลฉันทกิจ 

พระครูปลัดอธิป ปฏิภาโน 

นายวิทพั  ชาธิพา 

นายประเดิม รัชอนิทร์ 

นายบันเทิง  วุฒิรัญญกูล 

นายอาทิตย์ ทองรอบ 

ร.ต.อ.วัฒนา ชินหงษ์ 

นาวมยุรี  สิงห์โต 

นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์ 

กรรมการ 

นางอธิตา  เดือนเพ็ญศรี 

นายอริณ  สิริพัฒน ์

นายธีรพงศ์  เสียงล้ำ 

นางบษุกร  สุพร 
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นายอดิศร  คันธโรรส 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

มูลนิธิภาวนาพุทโธ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

           นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ                                    
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

นางสุมาลัย  ผิวขำ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วชิาการ 

นางสุเทวี  กลางประพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

นางสุมลทา  ผิวขำ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

 

นางเกษร  รัชอินทร์ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

นายพรชัย  ขันศรี 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน 

 ๑. งานสำนักงานวิชาการ 
๒. งานวางแผนงานวิชาการ 
๓. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๔. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
๕. งานวัดและประเมินผล     
และเทียบโอนผลการเรียน 
๖. งานทะเบียนและงานสำมะ
โนผู้เรียน 
๗. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
๒. งานวางแผนอัตรากำลัง และ
กำหนดตำแหน่ง 
๓. งานขอเลื่อนตำแหน่งและ 
วิทยฐานะ 
๔. งานทะเบียนประวัติงานและ
ขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ 
 

๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

๒. งานแผนงานและงบประมาณ 
๓. งานบริหารการเงิน 
๔. งานการบัญชี 
๕. งานพัสดุและสินทรัพย ์
๖. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๗. งานยานพาหนะ 
 
 
 
 

๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
๒. งานธุรการ 
๓. งานสารบรรณ 
๔. งานพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีและทัศนูปกรณ์ 
๕. งานวางแผนการบริหาร
การศึกษา 
๖. งานประชาสัมพันธ์
ทางการศึกษาของโรงเรยีน 
 

๑. งานสำนักงานกิจการ
นักเรียน 
๒. งานกิจกรรมนักเรียน 
๓. งานสภานักเรียนและ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๔. งานส่งเสริมระเบียบวินัย
และพฤติกรรมของนักเรียน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

     นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์ 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                     

<๑> 
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๘. งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙. งานนิเทศการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
๑๑. งานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
๑๒. งานรับนักเรียน 
๑๓. งานระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
(DMC) 
๑๔. งานคัดเลือกหนังสือ 
๑๕. งานแนะแนว 
๑๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุด 
๑๗. งานพัฒนาหลักสูตร
ความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียน 
๑๘. งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล๑๙. งาน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๒๐. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒๑. งานโครงการสถานศึกษา
พอเพียง 
๒๒. งานนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

๖. งานการมาปฏิบัติราชการและ
การลา 
๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘. งานพัฒนาบุคลากร / งาน
อบรม/ ศึกษาดูงาน 
๙. วินัยและการดำเนินทางวินัย 
๑๐. งานรักษาความปลอดภัย 
๑๑. งานเล่ือนเงินเดือนและ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำและ
ค่าตอบแทน 
๑๒. งานบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
๑๓. งานปฏิคม 
๑๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. งานสวัสดิการโรงเรียน และ
สวัสดิการ๐.๑๕ 
๙. งานประกันชีวิตนักเรียน 
๑๐. งานตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลโครงการ 
๑๑. งานอาชีพอิสระ 
๑๒. งานควบคุมภายใน 
๑๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

๗. งานสื่อสารประชาสัมพนัธ์ 
พิธีกร และเผยแพร่เกียรติ
ประวัติ         
๘. งานบริการอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อม 
๙. งานกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์
โรงเรียน/ตรวจสอบกิจกรรม
ร้านค้า 
๑๐. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๑. งานโภชนาการ 
๑๒. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
๑๓. งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและผลงานโรงเรียน 
๑๔. งานชุมชนภาคีเครือข่าย
และงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
๑๕. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 
๑๖. งานโสตทัศนศึกษา 
๑๗. งานนักการภารโรง 
๑๘. งานอืน่ ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

๕. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ 
๖. งานครูท่ีปรึกษาและ
หัวหน้าระดับ 
๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๘. งานป้องกันแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
๙. งานธนาคารโรงเรียน 
๑๐. งานจราจรโรงเรียน 
๑๑. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๒. งานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
๑๓. งานคัดกรองนักเรียนรับ
ทุนปัจจัยพื้นฐาน 
๑๔. งานครูเวรประจำวันและ
รักษาความปลอดภัย 
๑๕. สถานศึกษาสีขาว 
๑๖. งานบัตรนักเรียน 
๑๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

<๒> 
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ส่วนท่ี 2  

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานหรือนโยบาย ในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนนโยบายสู่
การปฏิบัติ ไปจนถึงระดับสถานศึกษา อย่างแท้จริง มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยนโยบาย ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
4. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565  
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
8. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565  
9. จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
10. นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 
11. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
12. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
13. แผนท่ีนําทางการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
14. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2563-

2565)ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  
15. แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
16. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร)  
. 17. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจําปี 2561 – 2564  
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18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 19. ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 

1. ความม่ันคง 
   1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหาร
ประเทศ ท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

   1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

   1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2. ความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ

เหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การ
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ผลิต การค้าการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
   3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม จนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

   3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

   3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วิสัยทัศน์ 
“สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนท่ีมีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุข 
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย
ยังยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติ มี
การบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลรวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี สอดคล้องกับภูมิสังคม 
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัย ซึ่ง
กันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึง่ต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้าง ความ
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เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม นําไปสู่การสร้างสังคมท่ีพึงปรารถนา รวมถึง มีจิต
อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื  
4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9) การพัฒนาภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทํา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น  

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบและ แนวทาง 
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย ท่ีสําคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสร้าง
รายได้ ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและ ความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับ บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท ท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 

 
วัตถุประสงค์  
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1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก

กําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ ภายในประเทศ

ลดลง  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
ปัจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับนโยบาย และ 
ระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทาง ใน
การดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสําเร็จให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ใน
แต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดําเนินการ ดังนี ้

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุก
ระดับเพื่อให้การขับเคล่ือนแผน ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และ แนวทางการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกํากับดูแลแต่ละ ยุทธศาสตร์ให้เกิดการ
นําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษา โดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
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ตลอดจน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ การ
จัดสรรงบประมาณประจําปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ แนว
ทางการพัฒนาของแผน เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ 
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชีวัดในช่วงเวลาท่ีกําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก ในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ ต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน ในการ
กํากับ การดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

2.4 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน และสอดคล้อง
กับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
กําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
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เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ  

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก  
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการ

ทดสอบ ระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 14- 49 ปี  
7. ร้อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 14-17 ปี  
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
10. จํานวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
ยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

2.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพื่อเป็น แนวทางใน
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเช่ือมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบ หลักการทํางาน 
นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี ้
 

1. หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้  
หลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการตรวจสอบ  
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการ ตามภารกิจ  
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอนัเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิด และ
ทักษะท่ีเป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกบัสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่  
ส่ิงจําเป็นและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำของโอกาสในการศึกษา และในเชิง การ
เรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่ง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ  

2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท 
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ อาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ท้ังด้าน การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สือทันสมัย และมี ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัล
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แห่งชาติ ท่ีสามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง กว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด เป็นฐาน โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุง เพื่อกําหนดให้มีระบบบริหารและ การจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มคีวามเป็นอิสระและ
คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และ
ทักษะท่ีจําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ การประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากร ทางการศึกษา 
งบประมาณ และส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษา และการ
อาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพ ในสาขาท่ี
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการพฒันาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไป เป็น
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
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ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจัจุบัน ได้ก่อให้เกิดความ
นิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียน
ไทยให้มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ 
สถานศึกษา และปัญหาความเหล่ือมลํ้าของโอกาสในการศึกษา ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย 
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน เป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ําซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล ภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ อย่าง
แท้จริง 

4) ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การดําเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ สถานศึกษา และตาม
บริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน มีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ พัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ เต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ท่ีมี ความต้องการ
จําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่น
ในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

2.6 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให้ทุกคน 
ต้องปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ การ
ดําเนินการให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ แผนย่อยท่ี 
3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันา ศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม ร่วมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนัน้ ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวม กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อ
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สร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการสําคัญในการประกาศนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเช่ือมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน นํา
รูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชน
และประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง ความคิดเห็น
มาประกอบการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันท่ี 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
และประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

นโยบายและจุดเนน้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 

รูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety Zone in school (SSS) หรือการจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ 
และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ หน่วยงานทุก
ระดับ 

1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่ีมีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังอย่างชัดเจน ในทุกส่วน
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                 2.1 เร่งจัดทําและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรสมรรถนะ) โดยรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

       2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู ้
แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
สามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
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       2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
อัจฉริยะท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ 
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

       2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย 
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง 
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

        2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการ 
การทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออม
สิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียนและ การ
เผยแพร่ส่ือแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

        2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular System) ท่ีมี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทํา 

        2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสําคัญในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
       3.1 ดําเนินการสํารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนําเข้าสู่ระบบการศึกษา 

 โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
       3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับ การ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ ทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไม่ได้รบัการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกําหนดตําแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการท่ัวประเทศ 

       3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม 
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

       3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น 
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4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       4.1 ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

กําลังคน ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
       4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skit, 

Up-skill, New-ski เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมท้ังสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุท่ีมีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       4.3 จัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น 
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน 
อาชีพท้ังผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและ 
เอกชนท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

       4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมท่ัวไทย โดยการนําร่องผ่านการ
ให้บริการ ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จํานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ 

การประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA) 

       5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทํากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

       5.3 ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ 
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
       6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
       6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน 

“เป๋าต้ัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       จัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี ทําหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ แก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้อง กับ
หลักนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ี ของ
ส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และ
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

2.7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให้ทุกคน ต้อง
ปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ การดําเนินการ
ให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น 
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 



  

 

 

 

172 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมัน่ดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ แผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 
11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของ มนุษย์ท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2556-2570) โดยเฉพาะหมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพฒันา ในทุกมิติ ท้ังในด้านโอกาส ความเท่า
เทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมร่วม
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนัน้ ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนด หลักการสําคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี ้

1. สร้างความเช่ือมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน นํา
รูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชน
และประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง ความคิดเห็น
มาประกอบการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันท่ี 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
และประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

นโยบายและจุดเนน้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
      1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม 

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล การ
ดําเนินการและแสวงหาสถานศึกษาท่ีดําเนินการได้ดีเย่ียม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
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       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ 
สร้างสรรค์ พร้อมท้ังหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

       1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี พึง
ประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

       1.4 เร่งรัดพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่ีมีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ 

สร้างสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
       2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการ 

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่าน 
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา 

       2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่ การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ เป็น
เหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

       2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ การ
เปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

       2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมให้มีความ 
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง วิถี
ชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

       2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายและ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง มี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

       2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ 
การเผยแพร่ส่ือแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
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       2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้ 
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนและประชาชน 
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนท่ีมีบริการลักษณะ บ้านสวนกาแฟ
เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 

       2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ 
วางแผน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

       2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
       3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง 

สถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
       3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรองรับ 

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ 
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETS ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

       3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ การ
เรียนรู้ท่ีบ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular System) มี 

การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ 
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทํา 

       4.2 ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ 
กําลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคล่ือนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนท่ีตอบโจทย์ การ
พัฒนาประเทศ 
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       4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skin Up-skill และ 
New-ski เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมท้ังสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

       4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ 
ท่ีจําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร 
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 

       4.5 จัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น 
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน 
อาชีพท้ังผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ 
เอกชนท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

       4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ท่ี
สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

       4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทํา โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานสังคมอื่น 

       4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ีสอดคล้อง 
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง 
สามารถนําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

       5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ 
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ระดับอาชีวศึกษา 
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       5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและ การ
ดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

       5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ ท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปล่ียนแปลงของโลกอนาคต 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
       6.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก

หลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

       6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายส่ือสาร 
ข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

       6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็นและ 
ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

       6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ตําแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

        6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       เร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี ทําหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ 
จัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ แก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อนโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้อง กับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็น หน้าท่ี
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผล และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

2.8 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 25680) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

กําหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนษุย์ท่ีหลากหลาย 
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเป็นของโลกอนาคต สามารถ 
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 ดังนี ้

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา จาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ดําเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม ศักยภาพ
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และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก 
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 

21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพื่อ
การมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ 
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี 

สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 

20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ัง ใน

พื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
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4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม ความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.9 จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการต่อ
ยอด พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดยยังคงกําหนดนโยบายใน 4 ด้าน พร้อมกับการ
กําหนด จุดเน้นท่ีสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 9 ข้อ นั้น 
เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นําไปสู่การ ปฏิบัติท้ัง
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้อง ตามประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับ และแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ จึงกําหนด จุดเน้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่ม

โอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีค้นพบจากการ 
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ เรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ 
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร  
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐาน เพื่อสร้าง ความ

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสํานักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 

2.10 นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2566  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง ทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1.ด้านความปลอดภัย 
       1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก ใน

การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
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       1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
       1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ 

ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อม 

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหนว่ยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

      2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ 
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

      2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
      2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึง 

การเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ 
      2.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้

เป็น ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  

3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

เน้น สมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการและ
บริบท 

      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มี 
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวม
พลัง ทํางานเป็นทีม เป็นพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ 
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

      3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทํา และส่งเสริม 
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้นําไปสู่ การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนําระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ ในการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
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      3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ัง 
บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน 
วิชาชีพ  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐานท่ีมุ่งเน้น 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล 
      4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน 

บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ ประสบ
ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

      4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนท่ีต้ังใน
พื้นท่ี ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

      4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next 
Normal) 

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

เพิ่ม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน ทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

      2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

      3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ีค้นพบจาก
การ ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

      4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

      5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้าน 
การเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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      6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล
ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

      7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร  

      8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
      9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐาน เพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมมาภิบาล ให้กับสํานักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษาและสถานศึกษา 
2.11 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2554 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมท่ียั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย  

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 

21 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

 เทคโนโลยีดิจิทัล 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Technology) 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมี  
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นสําหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง การ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้  
ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 
 Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เช่ือมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามี  
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี 
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือน 
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติ 

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ การ

ช่วยเหลือ 
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี
อย่างมี ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  

ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมท้ังทางด้าน 
วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย พัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
 Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการ  

นําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพื้นท่ีนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการ 

 บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการ 

 บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

2.12 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

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

เทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
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ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขต  

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะท่ีจําเป็น  

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ  

และมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง  

ความต้องการของประเทศ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

กลยุทธ์หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

2.13 แผนที่นําทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามท่ี สศช. กําหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ี
ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนท่ีนําทางฯ ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักต้องดําเนินการ ซึ่งใน
การดําเนินงานจัดทําแผนท่ีนําทาง SDG4 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการได้นําผลการวิเคราะห์จากข้อมูล ความ
เช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักท่ี 4 กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นท่ี 2 การต่างประเทศ ประเด็นท่ี 10 ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นท่ี 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การเรียนรู้ (จากส่วนท่ี 3) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเช่ือมโยง
จากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 

ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักท่ี 4 กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ได้นําข้อมูลความสอดคล้องเช่ือมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ หรือ กิจกรรม 
และกระบวนการและภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดท่ีเกี่ยวข้องและทําให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ เป้าหมาย
หลักท่ี 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้องเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการการดําเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการการดําเนินงาน (ปลายทาง) ท่ี
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ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน คือ นําองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัย
จากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท้ัง 4 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี สศช. ได้จัดทําไว้แล้ว และการ
วิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน  

เป้าหมายหลักท่ี 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้ การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

 
2.14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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(พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  

ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา  

เศรษฐกิจพิเศษ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

 พิเศษและพื้นท่ีชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงเสมอภาค  

และเป็นธรรม 
4. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2.15 แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 (พ.ศ. 2556-2570)  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พันธกิจ (Mission) 
       1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  

ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
       3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา  

เศรษฐกิจพิเศษ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
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4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษและพื้นท่ีชายแดน 

5. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงเสมอภาค  

และเป็นธรรม 
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 5 
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง  
พื้นท่ีตาม แนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
 อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็น
ต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน  

ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการเป็นครูมือ 
อาชีพ ให้แก่ครู และครูทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
เกณฑ์ 

 มาตรฐานวิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและส่ิงประดิษฐ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เช่ียวชาญ 
 และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม  
ทางเศรษฐกิจ 

    6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาและการบริหารจัด
การศึกษา 

    7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้อง
กับ 

การพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องงาน 
                กลยุทธ์ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทาง

เศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
พิเศษและพืน้ที่ชายแดน 

      กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อย่างเหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือตําราเรียนและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา และสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูลสือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ  

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 

 ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก ธรร

มาภิบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
        กลยุทธ์ 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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2.16 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลัก

ปรัชญา 
ของ เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการ 

 การศึกษาทุกช่องทาง 
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

และพื้นท่ีชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 

สามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงเสมอภาคและ เป็น

ธรรม 
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4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ  
     กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตาม  
แนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
 อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน  
ศตวรรษที่ 21 

      กลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการเป็นครูมือ

อาชีพ  
ให้แก่ครู และครูทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานวิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและส่ิงประดิษฐ์ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เช่ียวชา
และ 

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม  

ทางเศรษฐกิจ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ

การศึกษา 
7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ

การ 
พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 



  

 

 

 

196 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องงาน 

    กลยุทธ์ 
        1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
        2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
        3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม  

ทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษและพืน้ที่ชายแดน 
    กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 
เหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือตําราเรียนและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา และสถานท่ี 

        3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูลส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ  
ส่ิงแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก ธรร
มาภิบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

       กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2.17 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจําปี 2561 - 2564  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เมืองการค้า การเกษตร การท่องเท่ียวชายโขง เช่ือมโยงอาเซียน  
เป้าประสงค์ 

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 
 การค้าชายแดนและการท่องเท่ียว 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ท่ัวถึง รวมทั้ง  
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 

3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ประตูการค้าเช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน  

ตัวชี้วัดด้านการศึกษา 
1. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้นจาก 8 ปี เป็น 10 ปี ในปี 2562  
2. ค่าเฉล่ีย O-Net ทุกระดับ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ในปี 2562 
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2.18 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พลเมืองมุกดาหารทุกคน เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

และเท่าเทียมกัน 
3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีด
ความสามารถ 

กําลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

ค่านิยมองค์การ (Core Values Organization) 
MUKDAHAN 

M = Morality      = มีคุณธรรม 
U = Unity      = มีความเป็นหนึ่ง 
K = Knowledge and skill    = มีความรู้และทักษะ 
D = Development     = มีการพัฒนา 
A = Accountability     = มีความรับผิดชอบ 
H = Honesty      = มีความซื่อสัตย์ 
A = Achievement     = มีความสําเร็จ 
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N = Notability     = มีความโดดเด่น 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และสร้าง สังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักใน

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  

ความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทํา และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5. กําลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถ  

ในวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา  

เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม (Goals) 

1. คนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 และต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ภายในปี 2565 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์  
ของต้นสังกัดอย่าง ต่อเนื่องทุกปี 

3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5.ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรให้ 

 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
6. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทํา มีรายได้เล้ียงชีพตนเองและ 

 ครอบครัว 
7. ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม จํานวนโครงงานท่ีเป็นนวัตกรรม 
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
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10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและพื้นท่ี 
ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน

การแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือตําราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

 มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัด 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี 

 ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับผู้เรียน  
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ เท่าเทียมกัน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสํานึกส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ท่ี เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา บูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

2.19 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริม 

และพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
และมี ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร  
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร  
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  

และลด ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
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6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี 
 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม  
น้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goals) 
1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 อย่าง สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ  
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร  
5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และลดความเหล่ือมล้ำทางการ

ศึกษา 
 พร้อมก้าวสู่สากล 

9.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน 
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10. ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมนําหลักปรัชญา
ของ 

 เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
จุดเน้น  
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ  

ทางการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
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จุดเน้นที่ 1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์  2 ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์  3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสํานึกส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์  4 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
กลยุทธ์  5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สือ ตําราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัด  
จุดเน้นที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 

เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสําหรับ ผู้เรียน  
กลยุทธ์ 4 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล ทักษะในการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผล

การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในวินัยและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

จุดเน้นที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริหารจัดการและกระจายอํานาจ 

ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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กลยุทธ์  3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวชี้วัด 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีและทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีและทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหาร 
จัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. สํานักงานเขตพื้นท่ีและทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ 
4. สํานักงานเขตพื้นท่ีและทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีและทุกสถานศึกษาในสังกัดมีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ ใน

ระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีการ 

เปล่ียนสายงานในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ 
 การพัฒนาผู้เรียน 

    2. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 
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    4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 

และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

และการพัฒนาผู้เรียน 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

2. ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมนําหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 

 

 
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียน 
เป้าหมาย 
1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ ให้

ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา พร้อม

ก้าวสู่สากล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น ใน

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ

ปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมี ความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน  

ศตวรรษท่ี 21 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้ 
นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมี 

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
2. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่าง

สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ  
4. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
6. มีนวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดับองค์กร  
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 วัฒนธรรมองค์กร 
“บริการด้วยใจ” SERVICE MIND S= Smile 
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กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) สพม.มุกดาหาร 
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* MUKDAHAN - TRUST odel” หรือ “เช่ือมัน่ มุกดาหาร โมเดล ” 
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ส่วนท่ี 3 
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ปริบทของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
ในการดําเนินการวิเคราะห์บริบทเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  
ได้จัดให้มีการประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร
อื่นในโรงเรียน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทน
เครือข่ายชุมชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน 
รวมทั้งระดมความคิดและร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
SWOT Analysis 
 
 จุดแข็ง (Strengths) 

     โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน  มีคำส่ังและการกำหนดบทบาทหน้าท่ีการ
บริหารงานของแต่ละกลุ่มงานท่ีชัดเจน  มีการกำหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา  
มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติท้ังระดับกลุ่มงานและรายบุคคลอย่างท่ัวถึงโดยใช้กระบวนการวิธีการช่องทาง
อย่างหลากหลาย มีกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
โดยใช้หลักการกระจายอำนาจ มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้
สะอาดสวยงาม ร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัยของ
นักเรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข  โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน มีกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะท้ังในและนอกสถานศึกษา มีวัสดุเพียงพอ
ต่อความต้องการ  มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอท้ังในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  มี
การพัฒนาหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชะ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว ทันตาม
กำหนดเวลา  มีการนิเทศติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียนมีการใช้ระบบ ICT  เข้ามาปฏิบัติงานและการ
ติดต่อส่ือสาร  ผู้บริหารมีภาวะผ็นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้บุคลากร
เลือกปฏิบัติงานตามความถนัดและความสนใจ มีบุคลากรเพียงพอ ตรงตามสาขาวิชา  บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการใฝ่หาความรู้และมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเอง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีมและมีค่านิยมในการทำงาน  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

     โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีการดำเนินงานตามนโยบาย แต่ขาดการส่ือสารท่ีชัดเจน ทำให้การทำงานล่าช้า แต่
ละกลุ่มงานยังไมไ่ด้กำหนดมาตรฐานของการดำเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมี
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  การรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรมยังปฏิบัติได้ไม่ครบทุกโครงการ  การนำกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติท้ังระดับกลุ่มงานและรายบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ลำดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใช้เวลาค่อนข้างมาก กิจกรรมบางอย่างส่งผลต่อการเรียนการสอนและเวลาในช่วงการ
จัดการเรียนการสอนมากเกินไป การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร 
ครู ต้องใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการดำเนินงาน งบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอ การกำกับติดตาม ประเมินผล 
ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วนมีภาระงานพิเศษมากเกินไป 

โอกาส (Opportunity) 

    ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นในครูผู้สอน  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เคาระ
ประชาธิปไตย  โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม  หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ บริจาคเงินทุน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา  ส่งผลทำให้การศึกษาของโรงเรียนพัฒนา มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้การเดินทางมาค่อนข้างสะดวก มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ได้เรียนรู้และสืบสาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครูและนักเรียนอย่างสะดวกสบาย ความเจริญทาง
เทคโนโลยี มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและทันสมัย 

อุปสรรค (Threat) 

    ด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนบางส่วนขาดความเอาใจใส่ต่อการเรียน  เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตร / รับจ้าง และบางส่วนไปทำงานต่างถิ่น ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน นักเรียนบางส่วนนำส่ือ
เทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิด โรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนได้  ทำให้ได้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน 
ด้านการเมืองกฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานท่ีมากท้ังของโรงเรียนและชุมชน ทำให้ประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูลดลง  นโยบายของรัฐเปล่ียนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปล่ียน
ตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของผู้ปกครองไม่แน่นอน เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมกคินซีย)์ 
          1. บุคลากร(Staff) 
- จำนวนขอบุคลากรเพียงพอ ครบตามวิชาเอก 
- บุคลากรครบตรงวิชาเอก 
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. ทักษะ (Skill) 
- บุคลากรมีความสามารถทำงานตามท่ีมอบหมายและประสบความสำเร็จ 
- บุคลากรมีการวางแผนในการทำงาน 
- บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
3. รูปแบบการบริหาร(Style) 
- มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
- มีรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
- มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา 
4. ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 
- มีค่านิยมเดียวกันรหว่างคนในองค์กร(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) 
- มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
- มีบรรยากาศการทำงานท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนรหว่างคนในองค์กร 
5. โครงสร้าง (Structure) 
- มีการแบ่งโครงสร้างงานเหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษา 
- มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
- มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
6.  ระบบการทำงาน  (System) 
- กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบตามข้ันตอน PDCA 
- การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 
-บุ คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ 
7. กลยุทธ์ (Strategy) 
- มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
- มีแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมได้เหมาะสม 
- มีการสรุปผลและรายงานผลประเมินผล ผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
(วิเคราะห์โดยใช้หลักการ (PEST หรือ  STEP) 
          1. นโยบาย (Political component) 
- กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับส่วนราชการเหมาะสม 
- กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) เหมาะสม 
- กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับของระดับสถานศึกษาเหมาะสม 
2. เศรษฐกิจ (Economic component) 
- รายได้ของสถานศึกษาพียงพอ 
- อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนน้อย 
- การให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การบริจาคของผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับปานกลาง 
3. สังคม วัฒนธรรม (Sociocultural component ) 
- มีการยอมรับและความศรัทธา ความเช่ือมั่น ในสถานศึกษาของชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
- การดำเนินงานในรูปแบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
4. เทคโนโลยี (Technological component) 
- มีระบบคมนาคม ชุมชน ในเขตบริการของสถานศึกษา 
- มีระบบการส่ือสารโทรคมนาคมชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา 
- มีระบบสาธารณูปโภคชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  (รู้เขา) 
ภาพรวม  PEST 
 โอกาส  (Opportunity)  = 3 
 อุปสรรค (Threat)  = 1 
จำนวน 12 ข้อคำถาม 
 โอกาส  (Opportunity)  = 9  คิดเป็นร้อยละ  75 
 อุปสรรค (Threat)  = 3  คิดเป็นร้อยละ  25 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  (รู้เรา) 
ภาพรวม  7 S 
 จุดแข็ง  (Strengths)  = 6 
 จุดอ่อน  (Weaknesses) = 1 
จำนวน 21 ข้อคำถาม 
 จุดแข็ง  (Strengths)  = 19 คิดเป็นร้อยละ  90.48 
 จุดอ่อน  (Weaknesses) = 2  คิดเป็นร้อยละ  9.52 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมกคินซีย์) 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
 กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง 

ต่ำ 

  1. บุคลากร(Staff)    
1 จำนวนขอบุคลากรเพียงพอ ครบตามวิชาเอก S 75 25 
2 บุคลากรครบตรงวิชาเอก S 62.5 37.5 
3  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
S 60 40 

  S 65.83 34.17 
2. ทักษะ (Skill)    
1  บุคลากรมีความสามารถทำงานตามท่ีมอบหมาย

และประสบความสำเร็จ 
S 90 10 

2  บุคลากรมีการวางแผนในการทำงาน S 77.5 27.5 
3  บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S 82.5 175 

  S 83.33 18.33 
3. รูปแบบการบริหาร(Style)    
1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา S 57.5 42.5 
2  มีรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม 
S 52.5 47.5 

3  มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา S 55 45 
  S 55 45 

4. ค่านิยมองค์กร (Shared Value)    
1  มีค่านิยมเดียวกันรหว่างคนในองค์กร(วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์) 
S 52.5 47.5 

2  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน W 42.5 57.5 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
 กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง 

ต่ำ 

3  มีบรรยากาศการทำงานท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือ 
สนับสนุนรหว่างคนในองค์กร 

W 47.5 70 

  W 47.5 58.33 
  

 
   

5. โครงสร้าง (Structure)    
1  มีการแบ่งโครงสร้างงานเหมาะสม กับบริบทของ

สถานศึกษา 
S 70 32.5 

2  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน S 80 20 
3  มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน S 70 30 
  S 73.33 27.5 

6.  ระบบการทำงาน  (System)    
1  กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบตามข้ันตอน 

PDCA 
S 62.5 37.5 

2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 

S 62.5 40 

3 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ 

S 62.5 37.5 

  S 62.5 38.33 
7. กลยุทธ์ (Strategy)    
1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา S 52.5 47.5 
2  มีแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมได้เหมาะสม S 70 30 
3  มีการสรุปผลและรายงานผลประเมินผล ผลงาน 

โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
S 60 40 

  S 60.83 39.17 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โดยใช้หลักการ (PEST หรือ  STEP) 

ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

 
กลุ่มสูง กลุ่มปานกลางต่ำ 

1. นโยบาย (Political component)    
1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับส่วน

ราชการเหมาะสม 
O 80 20 

2 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา) เหมาะสม 

O 80 20 

3 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับของ
ระดับสถานศึกษาเหมาะสม 

O 75 25 

  O 78.33 21.67 
2. เศรษฐกิจ (Economic component)    
1 รายได้ของสถานศึกษาพียงพอ O 52.5 47.5 
2 อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนน้อย T 17.5 82.5 
3  การให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การบริจาคของ

ผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับปานกลาง 
T 27.5 75 

  T 32.5 68.33 
3. สังคม วัฒนธรรม (Sociocultural component )    
1  มีการยอมรับและความศรัทธา ความเช่ือมั่น ใน

สถานศึกษาของชุมชน 
O 55 45 

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา O 52.5 47.5 
3 การดำเนินงานในรูปแบบ บวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน) 
O 55 45 

  O 54.17 45.83 
4. เทคโนโลยี (Technological component)    
1  มีระบบคมนาคม ชุมชน ในเขตบริการของ

สถานศึกษา 
O 77.5 22.5 

2  มีระบบการส่ือสารโทรคมนาคมชุมชนในเขต
พื้นท่ีบริการของสถานศึกษา 

O 65 35 
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ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

 
กลุ่มสูง กลุ่มปานกลางต่ำ 

3 มรีะบบสาธารณูปโภคชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ
ของสถานศึกษา 

O 77.5 22.5 

  O 73.33 26.67 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมกคินซีย์) 

 
ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

จำนวน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

  1. บุคลากร(Staff)      
1 จำนวนขอบุคลากรเพียงพอ ครบตามวิชาเอก 7 23 6 3 1 
2 บุคลากรครบตรงวิชาเอก 11 14 13 2 0 
3  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
11 13 8 7 1 

2. ทักษะ (Skill)      
1  บุคลากรมีความสามารถทำงานตามท่ีมอบหมาย

และประสบความสำเร็จ 
5 31 4 0 0 

2  บุคลากรมีการวางแผนในการทำงาน 8 23 9 2 0 
3  บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10 23 6 1 0 

3. รูปแบบการบริหาร(Style)      
1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 3 20 9 4 4 
2  มีรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม 
4 17 14 2 3 

3  มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา 4 18 9 6 3 
4. ค่านิยมองค์กร (Shared Value)      
1  มีค่านิยมเดียวกันรหว่างคนในองค์กร(วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์) 
5 16 17 2 0 

2  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 5 12 18 5 0 
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ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

จำนวน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

3  มีบรรยากาศการทำงานท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือ 
สนับสนุนรหว่างคนในองค์กร 

5 14 12 7 9 

5. โครงสร้าง (Structure)      
1  มีการแบ่งโครงสร้างงานเหมาะสม กับบริบทของ

สถานศึกษา 
7 21 11 0 2 

2  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 11 21 5 2 1 
3  มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 11 17 8 2 2 

6.  ระบบการทำงาน  (System)      
1  กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบตามข้ันตอน 

PDCA 
6 19 12 2 1 

2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 

6 19 11 3 2 

3 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ 

7 18 12 2 1 

7. กลยุทธ์ (Strategy)      
1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 3 18 11 5 3 
2  มีแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมได้เหมาะสม 8 20 9 1 2 
3  มีการสรุปผลและรายงานผลประเมินผล ผนงาน 

โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
8 16 14 0 2 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมกคินซีย์) 
 

ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

  1. บุคลากร(Staff)      
1 จำนวนขอบุคลากรเพียงพอ ครบตามวิชาเอก 17.5 57.5 15 7.5 2.5 
2 บุคลากรครบตรงวิชาเอก 27.5 35 32.5 5 0 
3  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
27.5 32.5 20 17.5 2.5 

  24.17 41.67 22.5 10 1.67 
2. ทักษะ (Skill)      
1  บุคลากรมีความสามารถทำงานตามท่ีมอบหมาย

และประสบความสำเร็จ 
12.5 77.5 10 0 0 

2  บุคลากรมีการวางแผนในการทำงาน 20 57.5 22.5 5 0 
3  บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
25 57.5 15 2.5 0 

  19.17 64.17 15.83 2.5 0 
 
3. รูปแบบการบริหาร(Style) 

     

1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 7.5 50 22.5 10 10 
2  มีรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม 
10 42.5 35 5 7.5 

3  มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนา 10 45 22.5 15 7.5 
  9.17 45.83 26.67 10 8.33 

4. ค่านิยมองค์กร (Shared Value)      
1  มีค่านิยมเดียวกันรหว่างคนในองค์กร(วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์) 
12.5 40 42.5 5 0 

2  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 12.5 30 45 12.5 0 
3  มีบรรยากาศการทำงานท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือ 

สนับสนุนรหว่างคนในองค์กร 
12.5 35 30 17.5 22.5 
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ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

      
5. โครงสร้าง (Structure) 12.5 35 39.17 11.67 7.50 
1  มีการแบ่งโครงสร้างงานเหมาะสม กับบริบทของ

สถานศึกษา 
17.5 52.5 27.5 0 5 

2  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 27.5 52.5 12.5 55 2.5 
3  มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 27.5 42.5 20 5 5 
  24.17 49.17 20 3.33 4.17 

6.  ระบบการทำงาน  (System)      
1  กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบตามข้ันตอน 

PDCA 
15 47.5 30 5 2.5 

2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 

15 47.5 27.5 7.5 5 

3 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ 

17.5 45 30 5 2.5 

  15.83 46.67 29.17 5.83 3.33 
7. กลยุทธ์ (Strategy)      
1  มีการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 7.5 45 27.5 12.5 7.5 
2  มีแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมได้เหมาะสม 20 50 22.5 2.5 5 
3  มีการสรุปผลและรายงานผลประเมินผล ผลงาน 

โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
20 40 35 0 5 

  15.83 45 28.33 5 5.83 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โดยใช้หลักการ (PEST หรือ  STEP) 

ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

จำนวน 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1. นโยบาย (Political component)      
1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับส่วน

ราชการเหมาะสม 
10 22 8 0 10 

2 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
เหมาะสม 

10 22 7 1 10 

3 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับของระดับ
สถานศึกษาเหมาะสม 

9 21 8 1 9 

2. เศรษฐกิจ (Economic component)      
1 รายได้ของสถานศึกษาพียงพอ 4 17 13 4 4 
2 อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนน้อย 2 5 22 10 2 
3  การให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การบริจาคของ

ผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับปานกลาง 
2 9 16 13 2 

3. สังคม วัฒนธรรม (Sociocultural component )      
1  มีการยอมรับและความศรัทธา ความเช่ือมั่น ใน

สถานศึกษาของชุมชน 
6 16 11 5 6 

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 5 16 12 5 5 
3 การดำเนินงานในรูปแบบ บวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน) 
6 16 14 3 6 

4. เทคโนโลยี (Technological component)      
1  มีระบบคมนาคม ชุมชน ในเขตบริการของ

สถานศึกษา 
12 19 6 2 12 

2  มีระบบการส่ือสารโทรคมนาคมชุมชนในเขต
พื้นท่ีบริการของสถานศึกษา 

8 18 11 3 8 

3 มีระบบสาธารณูปโภคชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ
ของสถานศึกษา 

11 20 6 2 11 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
(วิเคราะห์โดยใช้หลักการ (PEST หรือ  STEP) 
 

ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1. นโยบาย (Political component)      
1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับส่วน

ราชการเหมาะสม 
25 55 20 0 0 

2 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
เหมาะสม 

25 55 17.5 2.5 0 

3 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของระดับของระดับ
สถานศึกษาเหมาะสม 

22.5 52.5 20 2.5 2.5 

  24.17 54.17 19.17 1.67 0.83 
2. เศรษฐกิจ (Economic component)      
1 รายได้ของสถานศึกษาพียงพอ 10 42.5 32.5 10 5 
2 อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนน้อย 5 12.5 55 25 2.5 
3  การให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การบริจาคของ

ผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับปานกลาง 
5 22.5 40 32.5 2.5 

  6.67 25.83 42.5 22.5 3.33 
3. สังคม วัฒนธรรม (Sociocultural component )      
1  มีการยอมรับและความศรัทธา ความเช่ือมั่น ใน

สถานศึกษาของชุมชน 
15 40 27.5 12.5 5 

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 12.5 40 30 12.5 5 
3 การดำเนินงานในรูปแบบ บวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน) 
15 40 35 7.5 2.5 

  14.17 40 30.83 10.83 4.17 
4. เทคโนโลยี (Technological component)      
1  มีระบบคมนาคม ชุมชน ในเขตบริการของ

สถานศึกษา 
30 47.5 15 5 2.5 

2  มีระบบการส่ือสารโทรคมนาคมชุมชนในเขต
พื้นท่ีบริการของสถานศึกษา 

20 45 27.5 7.5 0 



  

 

 

 

226 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

ข้อ
ท่ี รายการประเมิน 

ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

3 มีระบบสาธารณูปโภคชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ
ของสถานศึกษา 

27.5 50 15 5 2.5 

  25.83 47.5 19.17 5.83 1.67 

นโยบายของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นสถานศึกษาท่ีให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหัวใจหลัก โดยได้กําหนด นโยบาย ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวง ศึกษาธิการ 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปรับสภาพ แวดล้อมและทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้ การมุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความเป็นเสียทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้านจริยธรรม คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และมุ่งพัฒนา การน้อมนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกล ชีวิตประจําวัน 
นอกจากนี้ ยังได้มีการกําหนด นโยบายท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและเช่ือมั่นในการปกครอง จากยาเสพติด 
รวมทั้งมุ่งพฒันาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียง สําหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาหน้าท่ีการงานและการประกอบอาชีพ ในอนาคต รวมทั้ง  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวและครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งสําหรับการสร้างสรรค์ สังคมไทย ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ท่ียั่งยืนในอนาคตในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานปิดหลัก ท่ีสอดคล้อง
กับอุดมการณ์ ดังนี้ 
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ท่ีมีจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหา ความรู้ท่ีพอเพียงต่อการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่ากัน และชาญฉลาด และมีความ
เป็นประชาธิปไตย หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทยให้มีความรัก 

และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีความ  

มุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติทีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีท้ังของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 



  

 

 

 

227 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

 2. หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยท้ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 
12 ปี อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ัน หรือความแตกต่างระหว่างสังคม
วัฒนธรรม 
 3. หลักเอกลักษณ์การมีส่วนร่วม  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักด์ิศณี
และตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557   
 4. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
      วิสัยทัศน์    
 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเช่ียวชาญ    
จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และปลอดภัย 
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 เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนครอบคลุมสอดคล้องกับ  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
7. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 

 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
       4. พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ” 

 

 
 
ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
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วัฒนธรรมองค์กร 
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เคร่ืองมือขับเคลื่อนนโยบายและนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนําแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการ ภาครัฐ” หรือ PMQA 
(Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “I AM K.C.I Model  
” เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยนื เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การดําเนินงาน ได้รับการพัฒนาและ
ก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ด้วยการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่ง
จะทําให้เป็นปัจจัยสําคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการ
พัฒนาการขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการของ Deming คือ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) เป็นแนวร่วม
ในการปรับปรุงคุณภาพ 
“บริการดว้ยใจ” SERVICE MIND  
S= Smile  ต้องมีรอยยิ้ม  
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ  
R= Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้รับบริการ  
V= Value  ให้บริการอย่างมีคุณค่า  
I = Impression   ให้บริการอย่างประทับใจ  
C = Courtesy   บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน  
E= Endurance   ความอดทนการเก็บอารมณ์  
M= Make Believe  มีความเช่ือมั่น มีเหตุผล  
I = Intimate  มีความเป็นกันเอง  
N = Necessitate  การให้ความสําคัญ 
D = Devote การอุทิศตน  
 

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
* I AM K.C.I Model” หรือ “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โมเดล ” 
" I AM K.C.I " 
I      = Inspiration  แรงบันดาลใจ 
A     = ACCountability รับผิดชอบ 
M    = Morality  คุณธรรม 
K     = King’s Philosophy ศาสตร์พระราชา 
C     = Cooperration  ร่วมมือร่วมใจ 
I      = Innovation  สร้างนวัตกรรม 
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ส่วนท่ี 4  
ทิศทางการจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนา 

4.1 ทิศทางของสถานศึกษา 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      วิสยัทศัน์    
 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

8. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเช่ียวชาญ    
จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

11. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

12. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
13. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
14. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

และปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ส่ือสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผู้เรียนมีวนัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูและบคุลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
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5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสืทธิภาพตามมาตรฐานสากลใช้ส่ือเทคโนโลยี
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้

6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 
7. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 กลยุทธ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร (พ.ศ.2565 – 2569) 
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
       4.พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
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1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป๋นประมุข 
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 

“ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริต 

คอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1.3 ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.4 เสริมสร้างความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ และความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม ความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบิติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสม 
1.1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ต้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดประเมนิผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
2.1 พัฒนาผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มี 
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังใน
และนอกห้องเรียน 
 2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ผลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาให้กับนักเรียน 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอำนวยความสะดวก
ท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

3. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.1 พัฒนาผู้เรียนโดยใช้การวัดผลและประเมินผลตามแนว PISA (Programme for International 
      Student Assessment) 
 3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education ) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการ 
    4..1  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
    4.2  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยใน
ช้ันเรียน 
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏบิัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

1.2 ทุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาระบบการศึกษา 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการศึกษาตามโครงการพิเศษท่ีโรงเรียนเข้าร่วม 
1.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-base Management : SBM) 
2.2 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ

ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการเข้าร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ” 
           1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เช่น  

1.1 TEPE Online (Teachers and Educationals Personals Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.  พัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.1 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ปีงบประมาณ  2566- – 2570 

เป้าประสงค/์วัตถุประสงค์เชงิกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัดสำคัญ 
ข้อมูล  
ปีฐาน 
2564 

เป้าหมาย 5 ปี 
กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

ด้านผู้เรียน  
๑. นักเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทกุคนมี พัฒนาการที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และมี
ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ 
๑.๑ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสใน การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
อย่างทัว่ถึง มีคุณภาพและ เสมอ
ภาค   
    ๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 
๑) ร้อยละของนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา (มฐ.๑/๑.๑ข้อ๔)     
๑.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป    
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มผ 
ลดลง 
 
 
 
๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ  (มฐ.๑/๑.๑ข้อ๕) (มฐ.๓/ข้อ ๓)  
๒.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
ข้ึนไป    
๒.๒ ค่าคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าของผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ๒.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าของผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๓) นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การทำงาน  (มฐ.๑/๑.๑ข้อ๖)    
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้
เต็มตาม ศักยภาพ  
๑.โครงการรับนักเรียนใหม่ 
 ๒.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓.โครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
๕. โครงการเพ่ิมโอกาสจบการศึกษา  
สานฝันรักดีมีที่ เรียน” 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขัน 
 ๑.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  
๒.โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ก่อนเข้าสอบ O-
NET และ Pisa  
๓.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔.โครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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เป้าประสงค/์วัตถุประสงค์เชงิกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัดสำคัญ 
ข้อมูล  
ปีฐาน 
2564 

เป้าหมาย 5 ปี 
กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569 

 ๓.๑ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามีการศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือการทำงาน      
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนปัจจุบันมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการประกอบอาชีพ 
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๕.โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่การ
บริการรอบด้าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

    ๒.๒ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๑)     
    ๑.๑) ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร(๘ประการ)     
    ๑.๒) ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ     
    ๑.๓) ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ 
ประการ 
     ๑.๔) ร้อยละของนักเรียนมีความดีพ้ืนฐานสากล  ๕ 
ประการ 
 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป
ในความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ
๒)  
๓) นักเรยีนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๓)        
    ๓.๑) ร้อยละของนักเรียนมีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตย     
    ๓.๒) ร้อยละของนักเรียนมีความรักและสามัคคีต่อกัน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เต็มตาม ศักยภาพ  
๑.โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
๒.โครงการทศันศึกษา  
๓.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔.โครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๕.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๖.โครงการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม   
๗.โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและ อบายมุข 
๘.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน  
๙.รายวิชาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน 
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๑.๔) ร้อยละของนักเรียนมีความดีพ้ืนฐานสากล  ๕ 
ประการ  
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปใน
ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๒) 
 ๓) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๓)        
     ๓.๑) ร้อยละของนักเรียนมีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตย     
     ๓.๒) ร้อยละของนักเรียนมีความรักและสามัคคีต่อกัน 
๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
(มฐ.๑/๑.๒ข้อ๔)     
    ๔.๑) ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ที่กำหนด     
    ๔.๒) ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางจิตและมี
ทักษะชีวิตที่ดี 
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๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะ ตรงตามสาย
งาน และมีวัฒนธรรมการท า
งานที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล  และสถานศึกษา    
     ๑.๑) ร้อยละของครูที่มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
ด้วยกระบวนการ PLC     
     ๑.๒) ร้อยละของครูที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
STEM Education     
     ๑.๓) ร้อยละของครูที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning    
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กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครู
มืออาชีพ” 
๑.โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
๒.โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๓. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
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     ๑.๔) ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ     
     ๑.๕) ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับดีเด่น  
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ.๓/ข้อ ๑) 
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความ
เป็นไทยในระดับดีข้ึนไป (มฐ.๓/ข้อ๒)  
๖. จำนวนครั้งต่อภาคเรียนที่สถานศึกษามีการนำภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาร่วมจัดการเรียนรู้ (มฐ.๓/ข้อ ๒) 
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๔.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วิชาการขยายผล การจัดทำหลักสูตร สื่อ 
๕.โครงการพัฒนางานบุคคล  
๖.โครงการงานระเบียบวินัยครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา  
๗.โครงการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน  
๘.โครงการสนับสนุนการใช้วิทยากร
ภายนอก 

๔. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไก ขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่
คุณภาพ การศึกษา  มาตรฐานที่ 
๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล การใช้
ระบบประกันคุณภาพภายใน

๑. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
คุณธรรม  
๒. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
๓. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศภายใน   
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องผลงาน
เชิงประจักษ์  
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา  
๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๒.โครงการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน  
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เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 
๕. สถานศึกษาเน้นการทำงาน
แบบบูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหาร จัดการ บรหิารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   
๖. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
๗. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  
๘. ระดับคุณภาพผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒(ปรับปรุง 
๒๕๖๐) 
 ๙. ร้อยละของผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้  
๑๐. ระดับคุณภาพการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.๔) 
๑๑. ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๔) 
๑๒. ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (มฐ.๔) ๑๓. ระดับความสำเร็จ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๔) 
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๓.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้  
๔.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  
๕.โครงการพัฒนางานบุคคล 
๖.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
การเงิน  
๗.โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา  
๑.โครงการเปิดบ้านเพ่ือน้อง  
๒.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  
๓.โครงการสืบสานวัฒนธรรม สาน
สัมพันธ์ชุมชน  
๔.โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายฯ 
๕.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  
๖.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้  
๗.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 ๘.โครงการการจราจรความปลอดภัย 
๙.โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค  
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 ๑๔.  ระดับความสำเร็จที่มีการนำผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง (มฐ.๔)  
๑๕. ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานประจำปี ท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (มฐ.๔)  
๑๖. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้
วงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือปรับปรุง และพัฒนางาน/การ
เรียนการ สอน 
๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก 
าหนดชัดเจน(มฐ.๒/ข้อ๑)  
   ๑.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา   
   ๑.๒ ร้อยละของผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.๒/ข้อ๒)     
   ๒.๑) ร้อยละของงานและโครงการที่ใช้ระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดยใช้รูปแบบ PDCA (มฐ.๒/ข้อ๒(๓)) 
   ๒.๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน (Best Practice) (มฐ.๒/ข้อ๒ 
(๒))     
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๑๐.โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  
๑๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำแผนกล ยุทธ์สถานศึกษา  
๑๒.โครงการสง่เสริมการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (SBM) 
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เป้าประสงค/์วัตถุประสงค์เชงิกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัดสำคัญ 
ข้อมูล  
ปีฐาน 
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   ๒.๓) ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างที่มีการ
มอบหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน (มฐ.๒/ข้อ๒(๓))  
๓. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
๔. ร้อยละของภาระงานที่มีระบบการติดตามงานที่
รวดเร็ว ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (มฐ.๒/ข้อ๔)  
๕. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน (มฐ.๒/ข้อ๔)  
๖. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนที่สถานศึกษา
กำหนด  (มฐ. ๒/ข้อ๒(๑)) 
 ๗. ระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน(มฐ.๒/ข้อ๒(๔))  
๘. ร้อยละการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
80 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85 
 

85 
 

85 
 
 

85 
 
 
 

85 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87 
 

87 
 

87 
 
 

87 
 
 
 

87 
 

87 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 
 

90 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93 
 

93 
 

93 
 
 

93 
 
 
 

93 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95 
 

95 
 

95 
 
 

95 
 
 
 

95 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 244 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

เป้าประสงค/์วัตถุประสงค์เชงิกล
ยุทธ์ 
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๖. สถานศึกษาพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี  และระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน   
๒. ระดับคุณภาพของห้องสืบค้นข้อมูลที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และ/ หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความ เท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา  
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒.โครงการส่งเสริมงานวัดผลและ
ประเมินผล 
 ๓.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
๔.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้  
๕.โครงการห้องเรียน ICT   
๖.โครงการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและ 
ICT เพ่ือ พัฒนานักเรียน 
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วัฒนธรรมองค์กร 
“บริการด้วยใจ” SERVICE MIND  
S= Smile  ต้องมีรอยยิ้ม  
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ  
R= Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้รับบริการ  
V= Value  ให้บริการอย่างมีคุณค่า  
I = Impression   ให้บริการอย่างประทับใจ  
C = Courtesy   บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน  
E= Endurance   ความอดทนการเก็บอารมณ์  
M= Make Believe  มีความเช่ือมั่น มีเหตุผล  
I = Intimate  มีความเป็นกันเอง  
N = Necessitate  การให้ความสําคัญ 
D = Devote การอุทิศตน  

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
* I AM K.C.I Model” หรือ “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โมเดล ” 
" I AM K.C.I " 
I      = Inspiration  แรงบันดาลใจ 
A     = ACCountability รับผิดชอบ 
M    = Morality  คุณธรรม 
K     = King’s Philosophy ศาสตร์พระราชา 
C     = Cooperration  ร่วมมือร่วมใจ 
I      = Innovation  สร้างนวัตกรรม 
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เคร่ืองมือขับเคลื่อนนโยบายและนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนําแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการ ภาครัฐ” 
หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “I AM K.C.I Model  
” เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยนื เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การดําเนินงาน ได้รับการพัฒนา
และก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ด้วยการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ ให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งจะทําให้เป็นปัจจัยสําคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาการขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการของ Deming คือ P-D-C-A (Plan-
Do-Check-Act) เป็นแนวรว่มในการปรับปรุงคุณภาพ 
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ส่วนท่ี  5 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.  การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

  การนำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ีจะ

ผลักดันการทำงานของกลไกท่ีสำคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  การดำเนินงานจะ

เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึง

วิธีและกระบวนการทำงาน  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงาน

นั้น  และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  

ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่น

ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และ

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  

  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ำเสมอ 

  2)  โรงเร ียนจ ัดทำแผนระยะยาวและจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ การ  และดำเน ินการตามแผน  มี  

การกำกับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามท่ี

มุ่งหวังไว้  

  3)  เร ่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน  เพื ่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ

สาระสำคัญของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้

การนำแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  

  4)  มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน

อัตรากำลัง  และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน  

  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ

ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

  7)  พัฒนาระบบการกำกับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานท้ังในด้านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลา

ในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2.  การติดตามและประเมินผล  

  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้แล้ว  จำเป็นต้องมีการกำกับติดตาม  และ

ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดใน

เวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 

  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้นำ  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ

ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีสำนึกในความเป็นไทย  รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพ

ท่ีดี  

  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง

วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร

ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง

มาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 

    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 

ทุกหน่วยงาน  โดยจัดทำเกณฑ์ช้ีวัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  

    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการท่ีดำเนินกรช้ากว่าท่ีกำหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่าง

ใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  
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นวทางการกำกับติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผล    

 การติดตามผล  การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงาน   เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด  การ ประเมินผลเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ

ระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด   และประเมินระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่วา่ยังมี ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่   รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความ

แตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน   สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานต่าง ๆ   ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับและการปฏิบัติงานตาม

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน   ท้ังนี้เนื่องจาก มาตรการต่าง ๆ และระบบ

การควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ

สถานการณ์    

 การติดตามประเมินผล โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้    

 1) มีการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ    

 2) จำแนกเรื ่องที่จะประเมินผล   ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด  เช่น  การ

ประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน   การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์   การ

ประเมินบุคคล  เป็นต้น   ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมนิด้วย เพื่อให้มั่นใจถึง

ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ  ว่า สามารถป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้   โดย

เครื่องมือการประเมินผลรวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   นอกจากนี้

ตัวชี ้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการ

ประเมินผล ได้เช่นกัน    

 3) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังส่ิงผิดปกติ    

 4) ส่ังการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ    สำหรับการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลมี
อยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน   และทำอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนด
กฎหมาย  ระเบียบการบริหารงาน  และท่ีปรึกษาต่าง ๆ    โดยมีวิธีการ  เช่น  การเปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงาน การ ตรวจสอบ อาจกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ   แยกต่างหากจากท่ีได้
กำหนดการตดิตามประเมินผลโดยปกติ   การติดตามประเมินผลโครงการท่ีเป็นกรณี เฉพาะอาจใช้แบบ
ประเมินตนเอง   การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ   การทดสอบ   หรืออาจจ้างผู้เช่ียวชาญ   หรือ ผู้ตรวจสอบ
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ภายนอกมาดำเนินการได้  การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕            
๑๐๔  ประเมินผล   เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีการส่ือสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ ใน
หน่วยงาน   และกรณีมีเรื่องท่ีสำคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง ด้วย   นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน หมายรวมถึงการประเมินผลนโยบายกฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของ 
หน่วยงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า    
  1. ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อการ
บริหารงานของหน่วยงาน   

 2. ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล   รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบท่ีได้สอบทานงานและต้ัง
ข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน   ข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการ แก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

          3. การดำเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้    

          4. การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว    

ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ โดยการจัดทำรายงานแสดงผลความคลาดเคล่ือน
ของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทำคำช้ีแจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการ
ดำเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการท่ีเกิดผล
ต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป  การติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ    

และมีการส่ังการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมทางการบริหารการ ติดตามและ
ประเมินผล ไม่ควรจัดทำ เฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและ
ประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็น ได้
อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบ ภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World – Class Standard School)  

 

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี  (ปีงบการศึกษา) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  

-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 

กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  

มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 

-  นำเสนอผลงานดีเด่น  

-  จัดทำรายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  

-  งานประกันคุณภาพ  
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยัง

คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู้และเป็นผู้นาํด้านวิชาการ 
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้าน  
การบริหารงาน 
3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
4. มีวิสัยทัศน์ 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 
8. ความรับผิดชอบ เสมอ 
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
12. คํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

1.เข้าใจนโยบาย อํานาจหน้าท่ีและ 
กิจกรรมในหน่วยงาน 
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน 
4. มีความซื่อสัตย ์สุจริต   
5. มีความละเอียดรอบคอบ 
6. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
มี 
เหตุผล 
7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่
เสมอ 
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. มีมนุษยสัมพันธ ์
4. มีอารมณ์ขนั 
5. เป็นนักประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม 
7. อดทน อดกล้ัน 
8. เป็นนักพูดท่ีดี 
9. มีความสามารถในการประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน 
ทำงาน 
11. กล้าตัดสินใจ 
12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

1. เป็นนักวางแผนและกําหนดนโยบายท่ี
ดี 
2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยส่ังการท่ีดี 
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย 
4. เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร 
5. รู้จักมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
แก่ผู้ท่ีเหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และต่ืนตัว 
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค 
8. กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
บทบาทสําคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
5.2.2 การประเมินตนเอง 
5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกําหนดกระบวนการทํางานของตนเองได้ อาจจําแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วยของการเรียนท่ีอาจจะกําหนดเป็นภาคเรียนหรือท้ังปี การศึกษา 
และนํามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู่ 

ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกําหนดส่ิงท่ีจะบรรลุผลหรือส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้น หลังจาก
ได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 3 นํากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 4 ดําเนินการสอน โดยทํางานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการทํางานร่วมกับผู้เรียน โดยอํานวยความสะดวกให้ ผู้เรียน

ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการสอน ว่าส่ิงท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น รายบุคคลและ

รายช้ันเรียน 
ขัน้ตอนท่ี 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร  

มีคําแนะนําเพื่อจะนําไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย 
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บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คอื 

1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
2. การประเมินตนเอง  
3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 

ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คอื 
1. ร่วมจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการการทํางานซึ่งแยกได้ ดังนี้  
1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผน/ปฏิบัติงาน 
   1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
2.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน 
2.4 การยึดหลักประหยัดในการปฏิบัติงาน 

1. ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ 
   1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
1.2 การจัดระบบการใหบ้ริการบน
พื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
ส่ือสาร 
2. ความสามารถในการให้บริการ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย, 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง 
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /ยกตัวอย่าง  

1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกับผู้อื่น 
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม 
2.5 การนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

2.1 ความต้ังใจ เต็มใจ และ การฟัง
กระตือรือร้นในการให้บริการ 
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
 

2.3 การตั้งคําถามได้ตรงประเด็น 
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การแสวงหาความรู้ 
3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการอ่าน 
และการฟัง 
3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /ยกตัวอย่าง  
3.3 ต้ังคําถามได้ตรงประเด็น 
4. ความสามารถในการติดตามความ 
เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
 4.1 การใช้ Computer เบ้ืองต้น /Internet 
การใช้ e - mail  
4.2 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และท่ีเหมาะสม  
4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 
5. ความสามารถในการประมวลความรู้ และ 
นําความรู้ไปใช้  
5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพื่อนําไปใช้พัฒนางาน  

2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของตน 
2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา หรือผู้ตามได้ 

2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ 
ปฏิบัติงานแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
2.5 การสนับสนุนให้กําลังใจ ยกย่องให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม 
5.2 การนํา และการผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา 
หลักสูตร  
1.1 การดําเนินการสร้าง / พัฒนา| | 
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิน่,  
| 1.2 การนําหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์ 1.3 การนําผลการประเมิน
การจัดการ เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 

1.1 ภาษาไทย. 

 1. ความสามารถในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนา  
1.1 การจัดกิจกรรมได้
หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน1.2 การ
จัด หรือคุณธรรมจริยธรรมได้
สอดคล้องกับ สอดแทรก 
2. ความสามารถในการพัฒนา 
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต 

1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ 
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น พูดคุย
โต้ตอบในส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง  
กับบทเรียน 
1.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3 การจัดมุมประสบการณ์
และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ใหแ้กผู้่เรียน 

1.ความสามารถในการ  
วิเคราะห์ 
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1.2 การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ความสามารถในการ
สังเคราะห์ 
2.1 การจัดทำแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู ้

1.ความสามารถในการนําชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สถานศึกษา 
1.1 การประสานให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรม เพื่อบริการ
ชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้และสันทนาการ
2. ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 

1.2 คณิตศาสตร์. 
1.3 วิทยาศาสตร์ 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา  

 
2.5 สุขศึกษา และพลศึกษา  
2.6 ศิลปะ  
2.7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
2.8 ภาษาต่างประเทศ  
2.9 อื่น ๆ (ระบุ)  
สาระที่สอนในระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ภาษาไทย 

 - คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 - สุขศึกษา และพลศึกษา 

 - ศิลปะ  

2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ดูแล ตนเองด้านสุขภาพกาย 
ดํารงชีวิตท่ีดี 
 
 
 
2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ 
พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการ
ดํารงชีวิตท่ีดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจําวัน 
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
อยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
 
2 ความสามารถในการจัดทํา
ข้อมลูข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ันเรียน/ประ
จำวาิ 
2.1 การจัดทําข้อมูลข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.2 การนําข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน 
2.3 การนําข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการช้ันเรียน. 

2.2 การบูรณาการความรู้ท้ัง
ภายในและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
  
2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน 
3. ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ 
3.1 บทความ 

3.2 คู่มือการเรียนการสอน 

3.3 ตํารา 

3.4 หนังสือ 

3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย 
4.1 ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
 
 
2.1 การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  
2.2 การร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 

- การงานอาชีพ 

 - ภาษาต่างประเทศ  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- หลักสูตรท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 
- โครงงานการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
3. ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.1 การจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีระบบ มีองค์ประกอบท่ี
สอดคล้อง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
การปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทํา
เป็น และแก้ปัญหาได้ 

2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ติดตาม ความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ในสังคม 
3. ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และ / หรือ ยอมรับมติ
ของกลุ่ม 
 
3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการ
ตัดสินใจ 

3. ความสามารถในการกํากับ
ดูแลช้ันเรียน 
 
 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการกําหนดกฎ
กติกา ข้อตกลง สําหรับใช้
ร่วมกันในช้ันเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม
ด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
4.2 การวิจัยในช้ันเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 

3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ 
3.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ เรียนรู้ 
4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด และ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ 
มนุษยชน 
4. ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย 
4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
ค่านิยม และ เอกลักษณ์ของ
ชาติ จัดการเรียนรู้ 
 

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม/
ค่านิยมไทย 
5. ความสามารถในการ
จัดระบบ ดูแล และช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร 

จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง 

ความร่วมมือกับชุมชน 

5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
 5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
วัดผลการเรียนรู้ 
5.3 การนําผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ 
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน  
5.3 การแนะแนว และให้ 
คําปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี 
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผลการ  
| แนะแนว ผู้เรียน 
5.5 การจัดทําระบบเพื่อ
ป้องกัน ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ 
ด้วย ความบริสุทธิ์ใจ 
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ 
4. ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ 
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทําการใดๆ
อัน เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคม 
รรม และการเมืองอยู่เสมอ 
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นําในการอนุรกัษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง 
ข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน 
แฟ้มพัฒนางานครู  
เอกสารรายงานการดําเนินโครงการ  
แฟ้มสรุปโครงการครูดีท่ีหนูรัก  
แฟ้มแบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูท้ัง 
ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํา  
สายงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รายงานการประเมินตนเองของครู(SAR)  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
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5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
บทบาทหน้าท่ีในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังคําส่ังสอน กตัญญูรู้คุณ  
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรี มีน้ำใจ 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
   2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง
รู้จัก ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ 
   2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อืน่และมีสุนทรียภาพดี  
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
   3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทํางานกลุ่ม ทํางานเป็นทีม 
   3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์  
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาโดยเคร่งครัด  
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
3. เช่ือฟังพ่อแมแ่ละครอูาจารย์  
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน.  
5. มีความกตัญต่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ  
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ  
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัย 
 และไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
8. รู้จักประหยัด และอดออม.  
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้าหาญ และรับผิดชอบ 
ตนเอง 
10. ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมท่ีตนอยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ  
คุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณะ  
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5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
5.4.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน บทบาทหน้าที่เก่ียวกับโรงเรียน 
 

บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับโรงเรียน บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับครอบครัว /ชุมชน 
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาในการประชุมครู ผู้ปกครอง 
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน 
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครอง
เครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกโรงเรียน  
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน  
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ท้ังในด้านการตรงต่อเวลา ด้าน
ความประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเส่ียงต่าง ๆ 
7. มีส่วนร่วมในการอบรม ส่ังสอน ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียน
ในปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน 

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น 
กวดขัน เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม  
2. การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทางโทรศัพท์ /จดหมาย 
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการทําการบ้าน อ่านหนังสือ ของ
บุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย  
5. เป็นพ่อ แม่ ท่ีดี ทําให้บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุขท่ีสุดเมื่ออยู ่ใน
บ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง 
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  
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5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดทําแผนพัฒนา การศึกษา
ประจําปีของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายหรือ แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะใน การ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  
5. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
วิทยากร และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 
6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับความ ต้องการ
ของ ชุมชน  
 

1. มีส่วนร่วมจัดทําแผนการใช้เงิน 
งบประมาณของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้ งบประมาณท่ี
ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมติดตามและรายงาน ผลการ
ใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
4 มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม การ
ก่อสร้างของสถานศึกษา 
7. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ 
สนับสนุนสถานศึกษา โดยระดมจาก
ชุมชน 
 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน ส่วน
ต่างๆของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวทิยากร
ภายนอกตามความต้องการของ 
สถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของ
สถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา  
บุคลากรของสถานศึกษา 
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ รายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปีของ 
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
2. ให้คําปรึกษาแนะนําและ สนับสนุน
การดําเนินงานในการพัฒนา สถานศึกษา  
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน หน่วยงาน
อื่นๆ  
4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู ่ 
5. ให้คําแนะนําช่วยเหลือในการ พัฒนา
อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้ 
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ สถานศึกษา
เป็นสถานท่ีทำกิจกรรมของชุมชน 
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- 5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 
7. มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการ เรียน 
การสอนท่ีทันสมัย 
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ 
ความรู้แก่นักเรียน 
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือ การ
เรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ 
10. มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร 
 

8. มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภยั 
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
9. มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
10. มีส่วนร่วมในการกํากับติดตาม การ
ทําบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน 
 

 7. สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ และ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี การ
เผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ แก่
ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน วิชาการ 
9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการ ต่างๆ
ของสถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว 
อาหารกลางวัน 
10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม 
ประชาธิปไตยท้ังในระดับสถานศึกษา 
และในระดับท้องถิน่ 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ 
สถานศึกษาทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
12. มีส่วนร่วมจัดทําโครงการต่างๆ เช่น 
การป้องกันสารเสพติด ส่ือลามก การ
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ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 
พนันและการทะเลาะวิวาทใน 
สถานศึกษา 
13. มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน 
ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษารวมท้ังการ 
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมี วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข 
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนใน 
สถานศึกษา 
15. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ ใช้
อาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
เพื่อใหแ้ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมท่ีกําหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงาน ดังนี ้
1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง

และครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกําหนด บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทําแผน การดําเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใน

ส่วนท่ีรับผิดชอบ แก่คณะครู 
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสําคัญอย่าง ง่ายๆของแผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชีวัดความสําคัญ ให้

สอดคล้องและทันกับ สภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง 
6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนําแผนสู่การปฏิบัติ 
7. จัดให้มีเวที หรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนําและเปิดโอกาสให้ มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
8. จัดให้มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น สังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องรายปีเสมอ 
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด และมี ความเป็นผู้นําท่ีจะนําโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้นําการ

เปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิด ริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการทํางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะ ครูตามท่ีกําหนดไว้ในแผน 
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กํากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในแผน 
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมใหเ้กิดความร่วมมือหรือข้อตกลง ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกําหนดไว้ในแผน 
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13. มีการตดิตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจําปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวช้ีวัดในแต่ 

ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด อันจะนําไปสู่ การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมนิผลในช่วง 3 ปี การศึกษาแรกของ 

แผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2567 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติการ ประจําปีการศึกษา 2567 

3) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ปี เมื่อ 
ส้ินสุดปีการศึกษา 2569 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 5 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2570 - 2574 

14. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจํา  
ปีงบประมาณทุกปี 
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ภาคผนวก 

 - ประกาศโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เร่ืองการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร  ประจําปีการศึกษา 2565-2569 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ. 2565-2569 

 

  

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สพม.มุกดาหาร 93 

 

 
ประกาศโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วม  
ของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
ลงช่ือ        ลงช่ือ 
         (นายอดิศร  คันธโรรส)                (นายทศพล  อาจหาญ)  

           ผู้อํานวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2561 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนด้านการคิดคํานวณอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึน
ไป 2562  
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มผีลการเรียนด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่
ในระดับ 2.5 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้  
5. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้  

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนด้านการคิดคํานวณอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึน
ไป 2563  
3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้  
5. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้  

2567 1. ผู้เรียนร้อยละ 84 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนด้านการคิดคํานวณอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึน
ไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มผีลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้  
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้ 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ 

2568 1. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการเรียนด้านการคิดคํานวณอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึน
ไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้  
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้ 

 2569 1. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการเรียนด้านการคิดคํานวณอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึน
ไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้  
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มผีลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการทําโครงงานอย่างน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มผีลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
( โดยการทําโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และ
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2567 1. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
 
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมได้ 

 

โดยการทําโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรูล้ะ 2 โครงงาน/ และมี
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2568 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
โดยการทําโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรูล้ะ 2 โครงงาน/ และมี
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
2569 

 
2565 

1. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
โดยการทําโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน/ นวัตกรรมได้ นวัตกรรม 

2566 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 82 มีความรู้ความสามารถใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน/ นวัตกรรมได้  

2567 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 84 มีความรู้ความสามารถใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน/ นวัตกรรมได้ 

2568 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 86 มีความรู้ความสามารถใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน/ นวัตกรรมได้  

2569 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 88 มีความรู้ความสามารถใน
การประดิษฐ์ชิ้นงาน/ นวัตกรรมได้ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2565 1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 -4/2 ร้อยละ 65 สามารถนําความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 82 มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2566 1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 ร้อยละ 70 สามารถนําความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์  ในการเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 85 มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2567 1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 -4/2 ร้อยละ 75 สามารถนําความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ ในการเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 87 มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 

2568 1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 -4/2 ร้อยละ 77 สามารถนําความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ ในการเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 89 มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2569 1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 -4/2 ร้อยละ 80 สามารถนําความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์  ในการเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 90 มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร สถานศึกษา 

2565 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กําหนด 

2566 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กําหนด 

2567 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กําหนด . 

2568 ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กําหนด 

2569 ผู้เรียนร้อยละ 84 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กําหนด 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี ต่อ
งานอาชีพ 

2565 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 88 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงข้ึน 
หรือประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 

2566 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงข้ึน | หรือประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ  

 2567 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 92 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงข้ึน 
หรือประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ  

2568 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 94 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงข้ึน หรือประกอบอาชพีตามความถนัด 
และความสนใจ 

 2569 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 96 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงข้ึน หรือประกอบอาชพีตามความถนัด 
และความสนใจ 
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 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

2565 ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ี
สถานศึกษากาํหนด  

2566 ผู้เรียน ร้อยละ 82 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2567 ผู้เรียน ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2568 ผู้เรียน ร้อยละ 87 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามที่สถานศึกษากําหนด  

2569 ผู้เรียน ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

2565 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็น
ไทย 

2566 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และความ
เป็นไทย 

2567 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็น
ไทย 

2568 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็น
ไทย 

2569 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็น
ไทย 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

2565 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บน
พื้นฐานความแตกต่างของศาสนา  

2566 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บน
พื้นฐานความแตกต่างของศาสนา  

2567 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บน
พื้นฐานความแตกต่างของศาสนา  
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 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2568 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บน

พื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 

2569 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บน
พื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
และมีความสามารถด้านกีฬา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
และมีความสามารถด้านกีฬา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

2567 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

2568 1. ผู้เรียนร้อยละ87 มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
และมีความสามารถด้านกีฬา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 87 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

2569 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่

2565 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

2566 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2567 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2568 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2569 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุภาคีเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2565 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

2566 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

2567 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

2568 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

2569 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

3. การพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2565 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการผลิต จัดหา 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2566 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการผลิต จัดหา 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2567 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการผลิต จัดหา 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2568 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการผลิต จัดหา 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2569 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการผลิต จัดหา 
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

4.การพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2565 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
กับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชม./ปี และสามารถเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

2566 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
กับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชม./ปี และสามารถเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

2567 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
กับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชม./ปี และสามารถเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

2568 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
กับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชม./ปี และสามารถเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

2569 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง
กับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชม./ปี และสามารถเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน ครูทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัด การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2565 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2566 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2567 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2568 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2569 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ 
ทีเ่หมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และ
เรียนรู ้

 

2565 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน  

2566 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

2567 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

2568 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

2569 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2565 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การนําไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2566 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การนําไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2567 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การนําไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2568 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การนําไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2569 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การนําไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

2565 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

 2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2566 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2567 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2568 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2569 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

3. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน เชิงบวก 

2565 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมคีุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2566 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2567 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมคีุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2568 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมคีุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

2569 1. ครูนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมคีุณภาพ  
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน อย่างเป็น

2565 ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเน่ือง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปี

การศึกษา 
มาตรฐานสถานศึกษา 

ระบบ และนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

2566 ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

2567 ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

2568 ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

2569 ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเน่ือง 

5. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู ้

2565 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2566 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2567 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2568 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2569 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 



  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ. 2565-2569 

 

  

โรงเรียนคำชะอีวทิยาคาร  สพม.มุกดาหาร 108 

 

 
คำสั่งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

ท่ี    110/2565 

เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2569 

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 5 ปี  
2565 – 2569)  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากคณะครูบุคลากรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ระยะ 5 ปี 2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  
        อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 28 
และ มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ พ.ศ. 2547  
มาตรา 23 และ มาตรา 86  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา จึง
ขอแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 5 ปี  
2565 – 2569)  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.1  นายอดิศร   คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 

1.2  นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

1.3  นายณัชฐ์วัชร์ กลางประพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

1.4  นางสุมาลัย ผิวขำ     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 

1.5  นางเกษร รัชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

1.6  นางสุเทวี กลางประพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล กรรมการ 

1.7  นายพรชัย ขันศรี  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนักเรียน กรรมการ 

1.8  นางสุมลทา  ผิวขำ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

1.9  นางสาวฟ้าภวิกา  ขอบเขต    งานแผนงาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
1.10 นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร  งานแผนงาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                     
                                                                                    

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ให้เสร็จ
เรียบร้อย 
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 2.  คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

  2.1  นายอดิศร   คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร      ประธานท่ีปรึกษา 

2.2  นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองกรรมการ 

1.3  นายณัชฐ์วัชร์ กลางประพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการ 

2.3  นางสุมาลัย  ผิวขำ    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                กรรมการ 

2.4  นางเกษร รัชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     กรรมการ 

2.5  นางสุเทวี กลางประพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล     กรรมการ 

2.6  นายพรชัย ขันศรี  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนักเรียน     กรรมการ 

2.7  นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

  2.8  นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ 

  2.9  นางพรทิพย์  อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ  
  2.10 นางสาวมยุรา  เมืองฮาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    กรรมการ 

  2.11 นายเจษฎากร  นวพรรษสรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 

  2.12 นางพิธพร  วงษ์วิรัติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 

  2.13 นายไพบูลย์  บรรจง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       กรรมการ 

  2.14 นางสาวทิพย์จิรา ภูสีเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี    กรรมการ 

  2.15 คณะครูบุคลากรทุกคน           กรรมการ 

2.16 นางสุมลทา ผิวขำ      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ   กรรมการและเลขานุการ                             
2.17 นางสาวฟ้าภวิกา ขอบเขต เจ้าหน้าท่ีแผนงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.8  นางสาวชญานี  อาจวิชัย เจ้าหน้าท่ีแผนงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.18 นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร  เจ้าหน้าท่ีแผนงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน  
ผลดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประเมินสถานภาพของโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี ของโรงเรียน (ฉบับร่าง) และจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 

2. จัดทำโครงการ / กิจกรรม รองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมาตรฐานของสถานศึกษา 

 3. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

3.1  นายทศพล  อาจหาญ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

3.2 นายอดิศร  คันธโรรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รองประธาน 
3.3 นายอนนรุง่ เสียงล้ำ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

3.4 นายณัชฐ์วัชร์ กลางประพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

3.5 นางสุมาลัย ผิวขำ     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 

3.6 นางเกษร รัชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

3.7  นางสุเทวี กลางประพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  กรรมการ 
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3.8  นายพรชัย ขันศรี  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมนักเรียน  กรรมการ 

3.9  นางวไลลักษณ์  กุลวงศ์ หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
3.10  นางสุมลทา  ผิวขำ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

3.11  นางสาวฟ้าภวิกา  ขอบเขต    เจ้าหน้าท่ีแผนงาน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
3.12  นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร  เจ้าหน้าท่ีแผนงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
มีหน้าท่ี พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ /  

กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 แต่ละกลุ่มบริหารงานให้มีความเหมาะสม ตรงตามกลยุทธ์ ในการพัฒนาให้สำเร็จ
ตามเป้าหมาย                             

 4.  คณะกรรมการสรุปรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ และการ
ทำรูปเล่มรายงาน 

  4.1  นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ ์รองผู้อำนวยการ       ประธานกรรมการ 

  4.2 นางสุมลทา ผิวขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  รองประธานกรรมการ 

  3.2  นางสาวฟ้าภวิกา ขอบเขต เจ้าหน้าท่ีแผนงาน                 กรรมการและเลขานุการ 

  3.3  นางสาวชญานี  อาจวิชัย เจ้าหน้าท่ีแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.4  นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร  เจ้าหน้าท่ีแผนงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ออกแบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายนอก 
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินผลข้อมูลท่ีได้ 
และสรุปรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 ให้บุคลากรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ให้บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ ถ้าหากว่ามีปัญหาในการดำเนินการ ให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

          (นายอดิศร  คันธโรรส) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
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